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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

11 de Janeiro
01, 08 e 22 de Fevereiro

08 e 23 de Março
12 e 26 de Abril
10 e 25 de Maio
07 e 28 de Junho

12 de Julho
09 e 23 de Agosto

06 e 27 de Setembro
11 e 25 de Outubro

08 e 22 de Novembro
06 e 20 de Dezembro



 

 

Ata # 12 - 09 de janeiro de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de janeiro, do ano de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Santo Amaro 362, reuniu-se, às vinte horas, a Diretoria Executiva da 
“USE”, com a presença dos confrades 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves Godoy, 
Carlos Dias, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovine, 
Djalma de Deus Silva, 
Roberto Domingos Andreucci e do 
Sr. Lindolfo Fernandes, membro do Departamento de Mocidades da “USE”. 

O sr. Presidente abriu a reunião com uma prece, solicitando, a seguir, fosse lida a ata da última 
reunião que, após discutida, foi aprovada por unanimidade. O confrade Apolo Oliva Filho 
apresentou à DE o confrade Francisco Ristal, espírita e esperantista em Recife (PE), solicitando 
ao sr. Presidente franqueasse-lhe a palavra para que expusesse o motivo de sua vinda a São 
Paulo. O confrade Francisco Ristal discorreu sobre o esperanto, assinalando que, dada a sua 
lógica e simplicidade, tende ele ser a linguagem da humanidade. O sr. Jordão agradeceu a 
presença do confrade Ristal e levou-lhe ao conhecimento que em São Paulo a difusão desta 
língua é tida no mais alto interesse pelas entidades espíritas. A seguir foi passada a palavra ao 
sr. Secretário Geral para apresentação do expediente que constou de: Carta da USEB da Bahia 
informando que o Departamento de Infância e Juventude local comparecerá a Marília; Carta 
da Federação Espírita Paraibana, de 30/12/64 no mesmo sentido. O confrade Carlos Jordão 
da Silva informou que, em virtude da resposta vinda de Brasília comunicando que por falta de 
meios e elemento no momento não há possibilidade da realização da próxima Concentração 
de Entidades de Âmbito Estadual Espíritas naquela Capital, faria consulta a Goiânia nesse 
sentido. O Departamento de Mocidades da USE informou que o CD da 1ª Conjeb, por ocasião 
da realização da Jornada Doutrinária, de 23 a 25/1/65, realizará a 2ª prévia da 1ª Conjeb. O 
Departamento esteve presente à 4ª prévia do Centro-Sul, realizada em Rio Claro, de 9 a 
10/1/65. O sr. Tesoureiro apresentou e analisou o balancete mensal de 31/12/64, informando 
existir em caixa Cr$ 357.854,00. O confrade Monteiro de Barros informou que para 
comemorar o centenário da publicação do livro Ce1u e Inferno, que se verifica neste ano, está 
escrevendo um trabalho que submeterá à aprovação da DE e que se aprovado poderá ser 
enviado a todo o Estado. A DE deliberou que na ocasião em que foi publicado no Jornal 
Unificação o artigo de solidariedade ao confrade Arigó, este lhe será remetido com carta da 
própria DE, onde mais algum assunto poderá ser abordado. Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a presente reunião às 22 horas com prece do confrade Luiz Monteiro de Barros. 
Antes, pore1m , o sr. Presidente consultou os srs. diretores da conveniência de se marcar a 
próxima reunião da D.E para 1 de fevereiro de 1965, em virtude da data de 25/1/65 estar se 
realizando a Jornada Doutrinária do Departamento de Mocidade da USE. Aprovado o 
adiamento. Para constar, lavrei a presente ata que será submetida a aprovação. 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 









 

 

Ata # 13 - 01 de fevereiro de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Ao primeiro dia do mês de fevereiro, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria 
Executiva da “USE” com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves Godoy, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Djalma de Deus Silva, 
Roberto Domingos Andreucci. 

O confrade Ignácio Giovine, por motivo de doença, licenciou-se por trinta dias. A reunião 
contou com a presença do dr. Jonas Costa Barbosa, presidente da União Espírita Paraense. 
Aberta a reunião, com prece do sr. Presidente , foi lida e aprovada a ata da última reunião . A 
seguir, o sr. Secretário Geral apresentou o expediente que constou de: Carta de Jaú, de 
13/1/65, pedindo indicação de oradores para reuniões mensais naquela cidade; Carta da UME 
de Ribeirão Preto, comunicando suas atividades doutrinárias e solicitando redução da cota do 
jornal de 70 para 50 unidades; Carta do CRE da 2ª Região, de 21/1/65, comunicando a 
fundação da UME de São Manuel; Carta da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de 4/1/65, 
solidária a Campanha de Aprimoramento Moral; Carta da confrade Adelaide Yvone de Souza, 
de Portugal, agradecendo remessa do Jornal “Unificação”. A DE tomou conhecimento da carta 
a ser endereçada ao Senhor Governador do Estado, pedindo abatimento no preço das 
passagens áreas (VASP) e inclusão de maior número de vagões nos trens que se destinará a 
Marília, na Concentração da “Conjeb”, em 1965; Carta da União Espírita Cearense, 
participando nomeação de seu Conselho de Administração; O sr. Carlos Jordão da Silva 
informou que todas as providências que se faziam necessárias junto à FEB com respeito à 
“Conjeb” de Marília, foram tomadas e aceitas com simpatia e apreço pela Casa Máter do 
Espiritismo no Brasil; o confrade Apolo Oliva informou que o conceituado Jornal Brasil Espírita 
fará ampla divulgação do referido movimento de Marilia; será enviada, aos Órgãos da “USE”, 
uma circular, comunicando que o Jornal “Unificação” publicará as conclusões finais do 
Simpósio Centro-Sulino, para servir de norma e consulta a cada um. O dr. Luiz Monteiro de 
Barros apresentou proposta, em nome da “USE”, a ser levada ao CFN referente ao centenário 
comemorativo do Livro Céu e Inferno. O trabalho foi lido à D.E que aprovou plenamente a 
ideia, contudo, uma comissão composta da de Doutrina mais os confrades Apolo Oliva Filho e 
Carlos Jordão da Silva, apreciarão o trabalho e apresentará sugestões, se necessários. A 
Secretaria providenciará, para cada elemento da Comissão, uma cópia datilografada do 
referido trabalho, que será levado à apreciação do CDE em sua próxima reunião. O 
Departamento de Assistência Social comunicou que a confecção das fichas “padrão” será feita 
em número de 1.000, custeadas pelo próprio Departamento e oferecidas aos Órgão da “USE”. 
O sr. Abel Glazer deu conhecimento à DE da Jornada Doutrinária que alcançou plenamente os 
objetivos colimados e que, inclusive, a mesa redonda e exposição de trabalhos da 1ª Conjeb, 
presidida pelo dr. Gligio, foi de extraordinário proveito. Nada mais havendo a tratar o sr. 
Presidente pediu ao visitante Jonas Costa Barbosa para fazer a prece de encerramento. Para 
constar, eu, Djalma de Deus Silva, secretário, lavrei a presente ata que será submetida à 
aprovação da DE. Em tempo: a reunião em referência foi convocada extraordinariamente. Da 



 

 

Comissão de Estudo da proposta da comemoração do livro Céu e Inferno, trabalho do 
confrade Monteiro de Barros, faz parte também o companheiro Paulo Alves Godoy. 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 









 

 

Ata # 14 - 08 de fevereiro de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de fevereiro de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, em sua 
sede social, à Rua Santo Amaro 362, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria 
Executiva da USE, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Paulo Alves de Godoi, 
Djalma de Deus Silva, 
Carlos Dias, 
Roberto Domingos Andreucci e 
Abel Glaser. 

Iniciada a reunião, com prece proferida pelo sr. Presidente, foi lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. O presidente da DE, sr. Carlos Jordão da Silva, informa que o presidente da União 
Espírita Goiana, por intermédio do sr. dr. Noraldino de Melo Castro, de Belo Horizonte, enviou 
recado ao presidente da USE no sentido de que aquela União está de pleno acordo com a 
realização da próxima concentração regional naquela Capital. Foi portador dessa comunicação 
o dr. Eurípedes de Castro. Ficou deliberado enviar-se um telegrama ao referido presidente 
para fazer o obséquio de confirmar a mencionada comunicação, em caráter oficial, por carta, 
para poder a USE dirigir-se à FEB também oficialmente. O sr. 1º Tesoureiro apresenta 
balancete do mês próximo findo, o qual foi aprovado e entregue ao sr. 1º Secretário para 
publicação no “Unificação”. O sr. 1º Tesoureiro propõe, sendo aprovada por todos, proposta 
de efetuar eliminação do saldo de dois mil cruzeiros, de responsabilidade de mantenedores, 
do ano de 1960, por estar ocorrendo a prescrição quinquenal. O confrade Luiz Monteiro de 
Barros, propõe, e é aprovado pelos presentes, em relação ao trabalho acerca do “Centenário 
do Livro Céu e Inferno”, que será enviado à FEB, seja o mesmo dividido em três itens, que 
serão estudados pela comissão paral digo para tal fim constituída. Com relação ao 
Departamento de Mocidade, informa seu Diretor que os jovens da Comissão estão se 
movimentando, tendo em vista as três concentrações regionais, designando elementos para 
representação, aplicação dos testes doutrinários, etc. Passam os presentes a cogitar do 
temário da circular aos órgãos da USE, alusiva à próxima reunião do CDE, que se realizará no 
dia 14.3.65, nesta Capital, o qual ficou assim constituída: I) Relatório das Atividades da DE; II) 
Leitura do expediente e da Ata anterior; III) Atividade da USE no CFN da FEB; IV) Reforma dos 
Estatutos: pedido de prorrogação de prazo à comissão; V) Comemorações do “Centenário do 
Livro O Céu e o Inferno”, da codificação kardeciana; VI) Várias: palavra livre; VII) 
Encerramento. Da supra mencionada circular, deverá ainda, constar um item sobre: “Proposta 
da DE sobre a conveniência da convocação, ainda nesta gestão, de uma concentração estadual 
de educadores espíritas. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente solicitou ao confrade 
Roberto Domingos Andreucci para proferir a prece de encerramento. Para constar, eu, Abel 
Glaser, terceiro secretário, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação da DE. 
 
Abel Glaser, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
 









 

 

Ata # 15 - 22 de fevereiro de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Santo Amaro 362, reuniu-se, ordinariamente, às 20 horas, a DE da 
“USE” com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Carlos Dias, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovine, 
Roberto Domingos Andreucci, 
Djalma de Deus Silva e do 
Dr. Eurípedes de Castro, presidente da Liga Espírita. 

Após a prece de abertura da reunião, feita pelo sr. Carlos Jordão da Silva, foi lida, discutida e 
aprovada a ata da última reunião. O confrade Carlos Jordão comunicou que, antes de dar 
andamento aos assuntos da reunião, ia passar a palavra ao dr. Eurípedes de Castro que tinha 
algo a expor à DE. O confrade Eurípedes informou à DE que tinha estado com o médium Arigó 
e que este lhe afirmara que na sua defesa a omissão de advogado, digo, a não constituição de 
advogado espírita foi uma lacuna que ele, Arigó, deveria ter previsto; que Arigó solicitou-lhe 
que promovesse a sua defesa, no plano nacional inclusive, se para isso conseguisse meios e 
representações; que esteve reunido com a Diretoria da União Espírita Mineira, tratando do 
assunto Arigó, tendo esta entidade designado para assistir juridicamente o médium Arigó o 
dr. Noraldino de Mello Castro; que, para os mesmos fins, a Liga Espírita do Estado o tinha 
designado; que o Clube dos Jornalistas Espíritas, através do confrade Herculano Pires e outros, 
iria prestar idêntica assistência ao referido médium que, por sua vez, se encontrava na 
presente reunião para saber se havia interesse por parte da “USE”, tendo em vista o pedido 
do médium Arigó a ele feito, de defendê-lo no plano nacional, de indicar o seu nome como 
defensor do médium no Estado de São Paulo por delegação da “USE”. Expôs, ainda à DE se, 
através do seu representante junto ao CFN, poderia ser o assunto levado à consideração deste 
órgão da FEB no sentido de receber a devida autorização para defesa do médium no plano 
nacional. O sr. Carlos Jordão da Silva consultou nominalmente a cada diretor se estava de 
acordo que a Diretoria indicasse o confrade dr. Eurípedes para, como advogado, em seu nome 
promover a defesa de José Pedro de Freitas, Arigó, prestando-lhe, assim, assistência jurídica 
e a devida solidariedade humana e cristã. Todos os diretores concordaram. Com respeito a 
assuntos da alçada do CFN informou o sr. Presidente que só mesmo este órgão poderá decidir, 
entretanto de sua parte, quando da reunião do CFN, dará ciência do presente pedido do 
confrade Eurípedes de Castro. O Departamento de Mocidades comunicou a realização da 13ª 
Tarde do Moço Espírita, dia 21 do corrente, na Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa. O 
Departamento de Assistência Social recepcionou, dias 18 e 19, o confrade Waldomiro Eifler, 
presidente da Sociedade Amigo Germano, de Porto Alegre. O sr. Tesoureiro apresentou o 
balancete mensal de 30/01/1965 e informou que a Mocidade Espírita Ismael ofereceu 
colaboração na expedição do jornal que foi aceita com alegria pela DE. O sr. Presidente, tendo 
em vista a importância do assunto trazido à reunião pelo confrade Eurípedes de Castro, julgou 
oportuno juntamente com os demais diretores, fazer uma carta-ofício endereçada ao referido 
confrade, que trouxe a seguinte redação: “Ilmo. Sr. Dr. Eurípedes de Castro. Rua Venceslau 
Brás, 16 Capital. Prezado confrade: Voltando ao assunto proposto pelo estimado confrade a 
esta “USE”, em reunião de 22 de fevereiro corrente, viemos confirmar a autorização que lhe 
foi concedida, no sentido de, em nome desta “USE”, defender em juízo o médium José Pedro 
de Freitas, Arigó, defendendo, assim, os fundamentos da mediunidade, de conformidade com 



 

 

o ponto de vista exarado por esta DE que julga não se deva, aliás como é do hábito do prezado 
confrade, envolver a Doutrina Espírita, propriamente dita e as Instituições Espíritas em 
polêmicas ou discussões estéreis, bem como manter sempre uma atitude profundamente 
cristã, elevada e respeitosa quanto aos poderes públicos. Sem outro particular digno de 
especial menção, aproveitamos a oportunidade para apresentar ao prezado amigo e confrade 
os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Pela DE da “USE” (aa) Carlos 
Jordão da Silva - Presidente. Apolo Oliva Filho - secretário. Com prece de agradecimento do 
confrade Abel Glazer, o sr. Presidente deu por encerrada a reunião. Para constar, lavrou-se a 
presente ata na forma regulamentar. A DE, considerando que houve divergência entre a carta 
datilografada e os termos iniciais dela registrados nesta ata, da primeira à quarta linha, termos 
esses figurados às fls 57v., linhas 20ª a 23ª, deliberou fosse para aqui transcrito o início da 
carta que é a seguinte: “Voltando ao assunto proposto pelo estimado confrade a esta “USE”, 
no sentido de que o confrade coordenasse um movimento a pedido do médium sr. José Pedro 
de Freitas para uma maior colaboração na sua defesa junto aos tribunais do país, em sua 
reunião de 22 de fevereiro corrente, vimos…”. Nada mais havendo a tratar e julgando exato 
os termos da carta mencionada, a DE aprovou a presente ata na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 











 

 

Ata # 16 - 08 de março de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de março de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Santo Amaro, 362, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria 
Executiva da “USE”, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Paulo Alves Godoy, 
Ignácio Giovini, 
Djalma de Deus Silva, 

e do diretor do Departamento de Propaganda, 
Roberto Domingos Andreucci, 

Após a prece do sr. Presidente foi dada por aberta a reunião. O principal objetivo da reunião 
foi tratar dos assuntos ligados à próxima reunião do CDE e da elaboração do relatório a ser 
apresentado ao mesmo. A carta encaminhada pela DE ao confrade dr. Eurípedes de Castro, 
transcrita na ata da última reunião, foi novamente apreciada pelos srs. Diretores que 
deliberaram fosse dado conhecimento do assunto ao CDE e que, em eventualidades futuras e 
idênticas a essa, se ouça primeiro o parecer do procurador jurídico da “USE” e se delibere ad-
referendum do CDE. O sr. Presidente comunicou que havia recebido resposta do telegrama 
enviado a Goiânia, referente à próxima Concentração de âmbito estadual, e que a União 
Espírita local informava não ter recebido a correspondência alusiva ao assunto e pedia novos 
dados e pormenores para que pudesse deliberar a respeito. Os dados pedidos serão 
encaminhados com a máxima urgência. O sr. Tesoureiro apresentou o balancete mensal de 
fevereiro e analisou os pontos mais importantes do mesmo. A seguir foi dada a palavra ao 
Departamento de Mocidades que comunicou a realização da IIa Concentração de Mocidades 
Centro-Sul do Estado de São Paulo, sob os auspícios da “USE”, de 27 e 28/02/65, e 1º e 2 de 
março de 1965; Boletim informativo no 4 da 1ª. Conjeb, digo 1ª Confraternização de 
Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil e o programa que será levado a efeito pela mesma. 
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata que, se aprovada, será assinada na 
forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 
 







 

 

Ata # 17 - 23 de março de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de março, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria Executiva 
da “USE”, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Roberto Domingos Andreucci, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovini 
Paulo Alves Godoy e 
Djalma de Deus Silva, 

Após a prece habitual feita pelo sr. Presidente, foi dada a palavra ao sr. Abel Glazer que fez a 
leitura da síntese das resoluções do CDE que se acham registradas, em todos os seus 
pormenores, no livro de atas do CDE, de 14/3/65. Para ministrar a aula do dia 16/4/65, às 10 
horas, da 1ª. Conjeb de Maria (sic) (Marília ??), sobre: Organização e administração das 
Mocidades e Juventudes Espíritas (fundação, funcionamento e estudo) a DE indicou os 
membros do Departamento de Mocidades Abel Glazer e Lindolfo Fernandes Neto. 
Expediente: Carta da Mocidade Espírita Emanuel, de Assis, de 11/3/65, referente à 
regulamentação do ensino religioso nas escolas. Sobre este assunto a DE acatará as resoluções 
tomadas pelo CDE em as última reunião no sentido de que as autorizações para as pessoas 
espíritas, de preferência a professores, sejam dadas, no interior do estado, pelos órgãos da 
USE, isto é, Conselhos Regionais e Uniões Municipais. A DE oficiará ao Externato Hilário Ribeiro 
solicitando o Programa de Espiritismo para o curso secundário e ao Departamento Infanto-
Juvenil da FEESP pedindo o programa para o primário e procurará organizar material 
adequado para oferecer aos órgãos da “USE”. Carta do Centro de Reparação Cristã, de 
15/3/65, pedindo informações como proceder para enquadrar-se à USE, bem como outros 
assuntos do conhecimento já do representante da 15ª Zona. Será solicitado o 
comparecimento de um representante do Centro de Reparação Cristã à reunião de 3/4/65, da 
Comissão Executiva do CM, onde poderá obter o esclarecimento que deseja. O confrade Luiz 
Monteiro de Barros relembrou que a Concentração Estadual de Educadores Espíritas está a 
cargo da DE e nesse sentido pediu que este assunto seja tomado como tema principal da 
próxima reunião e que cada diretor procure colher sugestões e indicar nomes de confrades 
que possam colaborar eficientemente nesta importante concentração. O Departamento de 
Assistência Social propôs e foi aprovada a confecção de um calendário dos assuntos 
pendentes, a fim de que a DE sempre tenha à vista aquilo que lhe cumpre realizar. A secretaria 
o organizará. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente pediu ao confrade Ignácio GIovini 
para proferir a prece de encerramento. Para constar, lavrei a presente ata que será assinada 
na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
 









 

 

Ata # 18 - 12 de abril de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de abril, de mil novecentos e cinquenta, digo, sessenta e cinco, nesta 
Capital, em sua sede social, à rua Santo Amaro 362, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente, a 
DE da “USE”, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovini 
Roberto Domingos Andreucci, e 
Djalma de Deus Silva, 

Tomaram parte na reunião os confrades 
Eurípedes de Castro, 
Dr. Jonas Costa Barbosa, presidente da União Espírita Paraense, e o  
Dr. Paulo Machado, 

convidado para apreciar com a DE assunto ligado à Concentração Estadual de Educadores 
Espíritas. Feita a prece de abertura da reunião pelo sr. Presidente, foi dada a palavra ao sr. 
Secretário Geral que leu a súmula da ata do CFN. O sr. Presidente deu conhecimento de 
assuntos tratados no CFN relacionados com a 1ª “Conjeb” e que, provavelmente, a FEB se fará 
representar-se na pessoa de seu vice-Presidente dr. Armando Assis. A UME de Jaú comunicou 
que o local da próxima reunião do CDE naquela cidade, será a sede da Mocidade Espírita de 
Jaú, à Rua General Izidoro, 453. A União Distrital Espírita da Sexta Zona, órgão da USE, realizará 
de 18 a 24/4/65 sua terceira Semana Espírita. O sr. Secretário comunicou haver enviado às 
entidades espíritas estaduais telegrama comunicando que as referidas sociedades poderiam 
retirar na “Vasp” duas passagens aéreas gratuitas para se dirigirem à 1ª Conjeb de Marília; 
que as passagens aludidas foram conseguidas pelo confrade Eurípedes de Castro junto ao 
Governo do Estado. Com referência à Concentração de Educadores Espíritas, Estadual, 
falaram o dr. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira e Paulo 
Toledo Machado, tendo este último informado a maneira do ensino adotado no Externato 
Hilário Ribeiro, tecido pormenores ao decreto que regulamenta o ensino religioso nas escolas, 
bem como deu seu ponto de vista a respeito da Concentração Estadual. Debatido o assunto, 
a DE concluiu por constituir uma Comissão composta pelos confrades Paulo Toledo Machado, 
Emílio Manso Vieira e J. Herculano Pires para tratar da convocação da Concentração, elaborar 
o seu plano e temário, podendo, a seu critério, convidar outros elementos para colher 
sugestão e colaboração. O sr. Secretário oficiará aos componentes da comissão sobre o 
assunto. Encerrado este importante assunto o sr. Presidente deu a palavra ao sr. Tesoureiro 
que leu e analisou o balancete de 31/3/65, informando que o débito dos órgãos da “USE” para 
com o jornal é de R$ Cr$ 793.000. Em face a esta informação, a DE deliberou incluir na ordem 
do dia da próxima reunião do CDE, um item sobre o jornal “Unificação”. A DE deu, como 
colaboração financeira à 1ª Conjeb o custeio das confecções do selo comemorativo no valor 
de Cr$ 30.000. O Departamento de Assistência Social realizou, dia 28/3/65, às 15 horas, mesa 
redonda na sede da UDE da 19ª Zona, sobre Assistência Social. O Departamento de Educação 
realizou conferência em Belo Horizonte, na sede da União Espírita Mineira. Relatório da 
Concentração Regional da 25ª Região, realizada em 28/3/65, na cidade de Presidente 
Wenceslau. A DE se fez representar na pessoa do confrade Luiz Monteiro de Barros que, na 



 

 

oportunidade, proferiu palestra. Nada mais havendo a constar, o sr. Presidente pediu ao 
confrade Jonas Barbosa para fazer a prece de agradecimento, dando, a seguir, por encerrada 
a reunião. Para constar lavrei a presente ata que será assinada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 









 

 

Ata # 19 - 26 de abril de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de abril, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE”, com a 
presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovini 
Roberto Domingos Andreucci, e 

eos diretores da UME de Santo André, 
sr. Cícero Pimentel, 
José Martins e 
Antonio Tibério. 

Após a prece de abertura, feita pelo sr. Carlos Jordão da Silva, foi lida, discutida e aprovada a 
ata da última reunião. A seguir o sr. Presidente deu a palavra aos representantes da UME de 
Santo André que participaram a Semana Espírita que farão realizar, em Santo André, de 18 a 
25/7/65. O sr. Secretário Geral apresentou o expediente que constou de: Participação da 
Semana Espírita de Bebedouro, de 12 a 18/7/65, organizada pela UME local; da Semana 
Espírita de São João da Boa Vista, de 26/7 a 1/8/1965; Cópia do ofício entregue aos 
embaixadores do Brasil, em Londres e Estocolmo, assinado pelo Major Tom Palterson, 
secretário geral da Federação Espírita Internacional, em favor do médium José Pedro de 
Freitas, Arigó, pedindo seu indulto. O sr. Apolo Oliva Filho participou ter falado na Semana 
Espírita da UDE da 6ª Zona, no encerramento, dia 24/4/1965. A seguir foi dada a palavra ao 
sr. Tesoureiro que informou estar mais ou menos equilibrado o movimento da receita e 
despesa e que, atualmente, o preço unitário do custo do jornal Unificação é de Cr$ 32,85; que, 
nos dias da realização da 1ª Conjeb, o jornal, com dados alusivos à mesma, foi distribuído pela 
Secretaria em Marília. O sr. Tesoureiro, tendo em vista a reforma estatutária, teceu 
considerações sobre a possibilidade do enquadramento das entidades patrocinadoras nos 
mesmos moldes e funções das UMEs e UDEs dando, assim, a seu ver, um sentido mais ativo e 
efetivo na sua colaboração com o Movimento de Unificação. A ideia foi amplamente debatida 
e não havendo possibilidade de uma solução em apenas uma reunião de Diretoria e 
merecendo o assunto um acurado estudo, a DE resolveu apreciá-lo em uma época oportuna. 
O sr. Ignácio Giovini apresentou sugestão no sentido de que sejam convidados elementos 
pertencentes às entidades patrocinadoras para colaborarem nos diversos Departamentos da 
“USE”. Sugestão aceita. O Departamento de Assistência Social comunicou haver realizado, no 
dia 22/4/65, mesa redonda no Centro Espírita do Itaim, sobre Assistência Social. A Secretaria 
providenciará, com a devida urgência, a impressão e remessa às entidades espíritas de âmbito 
estadual e aos seus órgãos do “Temário” para comemoração do Centenário do Livro “O Céu e 
o Inferno”, temário esse que foi devidamente aprovado pelo CFN. O Departamento de 
Mocidades da “USE” apresentou relatório da 1ª “Conjeb”, realizada em Marília. Dito relatório 
será publicado no jornal “Unificação”; dia 25/4/65 o Departamento realizou a 14ª Tarde do 
Moço Espírita, sendo orador o confrade Wilson F. Mello; houve, no mesmo dia, reunião do 
Departamento com o conselheiro Diretor das Concentrações Regionais que terão lugar no 



 

 

próximo Carnaval. O confrade Abel Glazer apresentou diversos considerandos sobre a IV 
Concentração Inter-Estadual a dar-se em Goiânia e sobre a importância das Conclusões Finais 
dessas Concentrações e apresentou sugestão, que será estudada pela DE, para que a 5ª 
Concentração seja na forma de Congresso Espírita do Brasil. Nada mais havendo a tratar o sr. 
Presidente, após prece de agradecimento do confrade Paulo Alves Godoy, deu por encerrada 
a reunião. Para constar, lavrei a presente ata que será assinada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 











 

 

Ata # 20 - 10 de maio de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias do mês de maio, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, em sua sede 
social, à rua Santo Amaro, 362, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE”, com a 
presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Dias, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovini, 
Djalma de Deus Silva, e 
Roberto Domingos Andreucci. 

Após a prece de abertura, foi lida, discutida e aprovada a ata da última reunião. Passou-se a 
seguir à leitura do expediente que constou de: Carta da Juventude Espírita de Garça, 
autônoma, que deseja, fazer parte da UME local. A DE se fará representar, pessoalmente, por 
um membro do Departamento de Mocidade, sr. Lindolpho Fernandes. Carta da União dos 
Moços Espíritas de Ribeirão Preto, de 2/5/65, participando a V Semana – A Mocidade com 
Kardec, a realizar-se de 24 a 29/5/1965. Súmula da ata do CFN, órgão da FEB, de 3/4/65 que 
foi lida para conhecimento dos presentes; Carta da Mocidade Espírita Norte-Riograndense, 
comunicando renovação de sua Diretoria. O Clube dos Jornalistas Espíritas enviou à “USE” 
cópia do artigo “Caso Arigó Perante a Justiça” que foi lido e considerado de alto valor pela DE 
será publicado no “Unificação”. Terminado o expediente a DE passou a formular a “ordem do 
dia” para a próxima reunião do CDE, dia 13/6/65, em Jaú. A seguir foi dada a palavra ao sr. 
Tesoureiro que apresentou o balancete mensal de abril de 1965 e analisou algumas contas, 
demorando-se naquelas de saldos devedores para com a “USE”. Com respeito ao jornal o 
confrade Paulo A. Godoy apresentou proposta para publicar os números de julho e agosto, do 
“Unificação”, numa só edição, em comemoração ao I Centenário do livro “O Céu e o Inferno”, 
de Kardec. Aprovado. O Departamento de Mocidades comunicou a 2ª. Prévia da IV 
Concentração de Mocidades Espíritas da Zona Ituana, em 2/5/65. Sera1 elaborado um 
regulamento para esta concentração. Lido e aprovado Regimento dos Concursos de: Poesias, 
músicas, estórias e peças teatrais, para Concentração de Mocidades Espíritas. O 
Departamento de Assistência Social recepcionou dias 2 e 3/5/65 o vice-presidente da 
Federação Espírita Venezuelana, confrade José Naranjo Carrillo. Nada mais havendo a tratar 
o sr. Presidente, considerando que a primeira reunião da DE, no mês de junho p. futuro será 
no dia 14/6/65, um dia após a reunião do CDE, em Jaú, consultou os srs. Diretores sobre a 
conveniência de antecipá-la para 7/6/65, recebendo a anuência de todos nesse sentido. Ato 
contínuo pediu ao confrade Luiz Monteiro de Barros para proferir a prece de encerramento. 
Para constar, lavrou-se a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 









 

 

Ata # 21 - 24 de maio de 1965 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de maio, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Santo Amaro 362, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria 
Executiva da “USE”, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovini, 
Paulo Alves Godoy, 
Roberto Domingos Andreucci, 
Elfay Luiz Apolo e 
Djalma de Deus Silva. 

Após a prece de abertura feita pelo sr. presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da última 
reunião. A seguir, foi dada a palavra à Secretaria que comunicou carta recebida da “FEESP”, 
solicitando à USE informações do CE “Nossa Senhora Aparecida”, de Bragança Paulista. As 
informações serão pedidas ao 3º “CRE” e fornecidas à “FEESP”; Carta da UME de São Joaquim 
da Barra, de 20/03/65, comunicando a eleição de sua Diretoria; o escritor Breno Bertocco 
ofertou à USE livro de sua autoria intitulado “Deus”; o Confrade Eurípedes de Castro enviou à 
“USE”, mensagem de sua autoria, publicada no Diário Oficial, de 13/05/65 sobre 
confraternização das religiões; confirmaram sua ida à Goiânia, por carta, a Federação Espírita 
do Paraná, com 5 elementos, e a União Espírita Amapaense, com 3 pessoas. O sr. presidente 
informou que verbalmente participaram sua ida a União Espírita Mineira, a Federação Espírita 
do Rio Grande do Sul e a União Espírita Paraense; Carta do CME de 15/12/65, a respeito do 
Centro Espírita, digo, Centro de Preparação Cristã, cuja unificação está se processando através 
da “USE” da 9ª Zona; Carta do sr. Agnelo Morato, de 13/05/65, ao sr. Carlos Jordão da Silva, 
alusiva ao Seminário de Educadores Espíritas, a ser levantado na cidade de Franca. O sr. 
Presidente informou que respondeu àquele confrade pedindo maiores informações sobre o 
assunto. A Tesouraria informou que o preço do jornal continua subindo e relembrou a DE que 
o assunto precisa ser abordado com objetividade na próxima reunião do CDE. O 
Departamento de Assistência Social informou que completou a coleção de slides organizada 
para acompanhar palestras e mesas redondas sobre assistência social espírita. Departamento 
de Mocidades deu notícias referentes ao Boletim nº 1 da 11ª Noroeste a ser realizada em 
Araçatuba, em 1966 e sobre o 2º boletim da 4ª Centro-Sul a ser realizada em Piracicaba, nos 
dias de Carnaval de 1966. Várias: O dr. Monteiro de Barros, com referência ao Plano Bienal de 
Trabalho, informou que sobre o trabalho intitulado “Movimento de Unificação dos Espíritas, 
suas bases, seus objetivos, suas vantagens e suas necessidades” que estava pronto e daria 
cópia aos membros da Comissão de Doutrina e ao sr. Carlos Jordão da Silva, e depois de 
ouvidos estes, apresentaria o trabalho pronto à DE. Sobre a Concentração de Educadores 
Espíritas, o confrade Monteiro de Barros apresentou trabalhos, cujos itens foram lidos e 
apreciados pela DE. Como já está nomeada uma comissão para tratar do assunto em tela a DE 
deliberou, por considerar de grande valia o trabalho apresentado, que o mesmo fosse 
encaminhado em mãos à Comissão Constituída. O sr. Secretário deu conhecimento à DE da 
ordem do dia da circular nº18/2, para a próxima reunião do CDE, dia 13/06/65, em Jaú. Com 
prece de agradecimento do confrade Apolo Oliva Filho, o sr. presidente deu por encerrada a 



 

 

reunião. Para constar, eu, Djalma de Deus Silva, lavrei a presente ata na forma regulamentar.  
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 











 

 

Ata # 22 - 07 de junho de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos sete dias do mês de junho, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE”, a3s 20 horas, 
com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Djalma de Deus Silva, 
Roberto Domingos Andreucci, 
Emílio Manso Vieira, 

do membro de Departamento de Mocidades, 
Lindolpho Fernandes e 
Elphay Luiz Apolo, diretor do Departamento Social. 

A prece de abertura foi proferida pelo sr. Carlos Jordão da Silva. A ata da reunião anterior foi 
lida, discutida e aprovada por unanimidade. SECRETARIA - o expediente da Secretaria constou 
de: Carta de Sertãozinho informando a fundação de um grupo espírita denominado “Deus, 
Cristo e Caridade”; carta da União Espírita Goiana, de 28/5/65, acusando recebimento da 
correspondência do Simpósio; carta circular da mesma União, de 1/5/65, com ampla 
divulgação do assunto referentes ao Simpósio, a realizar-se na capital de Goiás, nos dias 30 e 
31 de julho e 1º de agosto de 1965; carta da FEB comunicando que encaminhou à União das 
Sociedades Espíritas do Distrito Federal notícias sobre o Simpósio; cartas da União Espírita 
Paraense, de 22/5/65; da União Social Espírita da Bahia, de 20/5/65; da Liga Espírita do Estado 
da Guanabara, de 20/5/65 e da USE do Distrito Federal, todas confirmando comparecimento 
à Concentração de Goiana. Carta expedida à Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 
30/5/65, solicitando indicação de dois elementos do seu Departamento de Infância e 
Juventude para funcionarem no setor de Evangelização da Criança do Departamento de 
Educação da “USE”; Carta de 29/5/65, da União dos Moços Espíritas de Ribeirão Preto, 
contendo “moção de aplausos à ‘USE’, pelos inúmeros trabalhos pró unificação, realizados no 
Estado e no Brasil”. Assim, também, a moção as Mocidades Espíritas de Pirassununga, 
Piracicaba, Rio Claro, Araraquara e Mocidade Espírita Eurípedes Barsanulfo – SP; Carta da 
União Espírita Cearense, de 2/6/65, agradecendo hospitalidade oferecida ao representante 
do Ceará, em Marília e São Paulo. Sobre exposição feita em carta pela UME de Santos em não 
se aceitar, futuramente, para o movimento de Unificação, entidades que não mencionem a 
palavra “espírita” em sua denominação a DE apresentará ao CDE o seu ponto de vista nestes 
termos: “As UMEs aceitarão adesão das referidas entidades somente se elas se 
comprometerem, por escrito, a proceder à necessária alteração estatutária (no momento 
oportuno em que seus estatutos o permitirem), acrescentando a denominação “espírita” e 
adaptando-se às condições recomendadas pela USE”. O sr. Carlos Jordão da Silva comunicou 
que, na reunião do CFN, o representante da FEB fez elogiosas referências à “Conjeb” de 
Marília, considerando que ela ultrapassou as expectativas esperadas. A DE futuramente 
indicará representante para a Concentração Cristã Espírita do 4º Centenário do Rio de Janeiro, 
a realizar-se de 7 a 14-11-65. TESOURARIA -O sr. Carlos Dias apresentou balancete de 31/5/65, 
fazendo minuciosa apreciação da Receita e Despesa. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES – 
Apresentou relatório, datado de 4/6/65, da reunião do Departamento, realizada em Ribeirão 



 

 

Preto, nos dias 29 e 30/5/65. Os confrades Lindolpho Fernandes e Abel Glazer proferiram 
palestras em Sorocaba, por ocasião da Semana Espírita local. O confrade Lindolpho Fernandes 
solicitou autorização à DE para participação, como convidado observador, de representantes 
das Mocidades dos Estados de Santa Catarina e do Espírito Santo à próxima 4ª Centro-Sul 
(Piracicaba), em decorrência do interesse demonstrado pelos jovens desses Estados durante 
a Ia Conjeb (Marília). Aprovado. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – O confrade Emílio Manso 
Vieira, membro da Comissão constituída para convocar a Concentração de Educadores 
Espíritas, comunicou que esta ainda não concluiu seu trabalho, devido a Comissão, por motivo 
de doença de seu elemento, não se reunir. Comunicou, ainda, que a aludida Comissão, na 
próxima reunião do CDE, desde que não haja objeção da DE, proporá a mudança de 
Concentração para Congresso de Educadores Espíritas. A DE levará a carta da Comissão à 
consideração do CDE. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – O confrade Roberto 
Domingos Andreucci pediu permissão à DE para que, alternadamente, um membro do 
Departamento possa assistir reunião da Diretoria Executiva a fim de manter contacto com os 
Diretores e conhecer, também, a maneira de trabalho da “USE”. Concedido. DEPARTAMENTO 
SOCIAL – Foi designado para Diretor deste Departamento, em 23/3/65, o confrade Elphay Luiz 
Apolo e, como naquela data, por um lapso, não foi registrada a deliberação da DE, fica o fato 
consignado nesta oportunidade. Na reunião seguinte da DE, de 12/4/65, o referido confrade 
tomou posse do cargo. Nada mais havendo a tratar, com prece por mim proferida de 
agradecimento, o sr. Presidente deu por encerrada a reunião às 22h30. Para constar lavrei a 
presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 











 

 

Ata # 23 - 28 de junho de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta e cinco, às vinte horas, em 
sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital, reuniu-se ordinariamente a Diretoria 
Executiva da USE, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glaser, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovini, 
Roberto Domingos Andreucci, 

e dos jovens 
Lindolfo Fernandes Neto e 
Antonio Godoy Mariano. 

A prece de abertura foi proferida pelo Presidente, sr. Carlos Jordão da Silva. Foi lida, discutida 
e aprovada a ata da reunião anterior. Secretaria - o expediente da Secretaria constou de: 1) 
Leitura das deliberações do Conselho Deliberativo Estadual da USE em sua reunião próxima 
passada, levada a efeito na cidade de Jaú; 2) Carta do Sanatório “João Evangelista”, 
convidando os diretores da USE para tomar parte na festa comemorativa do seu 12º 
aniversário; 3) Foram indicados os nomes dos confrades Luiz Monteiro de Barros e Roberto 
Domingos Andreucci para representar a SUE naquelas festividades; 4) Carta do Conselho 
Metropolitano Espírita participando a criação da 14ª União Distrital Espírita; 5) Carta do 
Movimento Universitário Espírita, justificando sua ausência às reuniões do CDE e convidando 
a DE para participar da Concentração que farão realizar nos dias 2, 3 e 4 próximos, nesta 
Capital; 6) Leitura do relatório do Departamento de Mocidade sobre atividades na cidade de 
Mogi-Mirim, nos dias 26 e 27 de junho; 7) Carta da União Espírita Goiana, comunicando que 
confirmaram participação à próxima concentração inter-estadual, os estados do Rio Grande 
do Norte, bem como Amapá e Brasília, faltando pronunciamento de Mato Grosso e Roraima. 
Na oportunidade, o sr. Presidente desta DE informa que, além dos já acima mencionados, 
tomarão parte e já confirmaram presença os seguintes: Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, 
Minas Gerais, Guanabara, Estado do Rio, Espírito Santo, Paraíba, Pará (Amapá) e Sergipe. 
Tesouraria – o confrade Carlos Dias comunica que o próximo número do jornal “Unificação” 
está a caminho, e por estarmos no fim do mês, nada mais haver a registrar. Departamento de 
Mocidades – 1) o Diretor deste Departamento submete à apreciação da DE os nomes 
apontados para integrar o citado Departamento nos próximos 12 meses, os quais foram 
aprovados por unanimidade, e que são os seguintes: a) Comissão Diretora – Lindolfo 
Fernandes Neto, Yves de Moura Marinho e Edson Raszl; b) Assessores para os assuntos da 
Capital: Milton Felipeli, Edson Silvestrini, Ivo Vieira Brasil, Ovídio faria Salgado, Neuza Martins 
e José Roberto Alcântara de Almeida; c) Assessores para os assuntos do Interior: Natalino 
d’Olivo, Antonio Godoy Mariano, Flamarion Ismael Alves, Miguel de Jesus e Rubens Candelária 
Torraga; d) Assessores auxiliares à Secretaria: Nilza Moraes Franco, Liva Gandolfo e José 
Cláudio Fotes; 2) o Diretor do Departamento dá ciência à DE do trabalho que está sendo 
elaborado, como possível apêndice às deliberações do Simpósio Centro-Sulino, sobre 
“Integração do Moço no Movimento do Centro Espírita” e “Relações Básicas Mocidade – 
Centro Espírita – Mocidade”; 3) comunica à DE que o Departamento de Mocidades 
movimenta-se para elaborar os regulamentos para Mocidades Espíritas Departamentais, 



 

 

Departamentos de Mocidades de UDEs, UMEs, CREs e CME. Departamento de Assistência 
Social – o Diretor deste Departamento, dr. Roberto Domingos Andreucci, 1) apresenta à DE a 
confreira Maria Aparecida Valentim, da FEESP, conselheira deste Departamento; 2) participa 
que o Sanatório “Américo Bairral”, de Itapira, pede publicar síntese do seu relatório de 
atividades; 3) em virtude de o “Setor Técnico” (legal – administrativo) deste Departamento, 
proposto em reunião do CDE, ainda não estar organizado, não dispõe ainda de meios para 
atender aos interessados. A “Sociedade Beneficente Cristã”, de Bauru, será informada a 
respeito, tendo em vista missiva que endereçou ao Departamento de Assistência Social da 
USE solicitando préstimos para recebimento de subvenção. Foram trocadas ideias sobre a 
próxima viagem a Goiânia, debatendo-se alguns detalhes. A reunião anteriormente cogitada, 
desta DE com o CME, sobre a AMEA, ficou marcada para às nove horas de um sábado de 
agosto, com data a ser confirmada. Acerca da Comissão encarregada da “Reforma dos 
Estatutos”, informa o confrade Luiz Monteiro de Barros ter sido marcada uma reunião para o 
próximo dia três de julho, aproveitando-se a presença do dr. Altivo Ferreira, nesta Capital. 
Outrossim, solicita ao sr. Carlos Jordão da Silva para substituí-lo, pois deverá viajar para a 
Guanabara, onde representará esta USE à reunião do CFN da FEB. Sobre o “Congresso de 
Educadores”, é aprovada proposta do confrade Luiz Monteiro de Barros no sentido de 
convocar-se os três membros da Comissão constituída para reunirem-se com esta DE em data 
a ser fixada na próxima reunião. Nada mais havendo a registrar, desde que nenhum dos 
presentes quisesse mais fazer uso da palavra, o sr. Presidente, após prece proferida pelo 
confrade Paulo Alves de Godoy, deu por encerrada a reunião, às 22h30. Para constar, lavrei a 
presente ata, que será submetida à aprovação, na forma regulamentar. 
 
 
Abel Glaser, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 











 

 

Ata # 24 - 12 de julho de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta e cinco, às vinte horas, 
em sua sede social, à rua Santo Amaro 362, nesta Capital, reuniu-se ordinariamente a Diretoria 
Executiva da USE, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glaser, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovane, 
Roberto Domingos Andreucci e 
Emílio Manso Vieira, 

e prece de abertura dos trabalhos proferida pelo senhor presidente. Foi lida, discutida e 
aprovada a ata da reunião anterior. Secretaria: o sr. Secretário Geral dá conhecimento à mesa 
do seguinte expediente: 1) Telegrama da Federação Espírita de Mato Grosso, confirmando 
participação na concentração em Goiânia; 2) Telegrama do presidente da Federação Espírita 
do Rio Grande do Sul, comunicando participação de três elementos daquele estado na supra 
mencionada concentração; 3) Telegrama do presidente da Federação Espírita do Paraná, 
informando participação de sete confrades, no referido certame, e pedindo reserva de 
lugares; 4) Carta da Federação Espírita do Estado de São Paulo, datada de 22.06.65, indicando 
os confrades Fábio Dutra e Gilvete Ming para integrar o Departamento de Educação desta 
USE; 5) Carta do CRE da 2ª região, datada de 02.07.65, solicitando cópia das deliberações da 
última reunião do CDE; 6) Carta da União Espírita Mineira, datada de 01.07.65, agradecendo 
a representação da USE às festividades do 57º aniversário daquela entidade; 7) Carta da União 
Espírita Baiana, participando o 50ª aniversário da entidade e o 1º Congresso Espírita da Bahia, 
nos meses de outubro-novembro e solicitando material para exposição, datada de 29.05.5; 8) 
Artigos do PBV sobre “Os espíritas e a política”, e outros, que passaram para o Departamento 
de Doutrina e irão posteriormente para o CDE. O Secretário Geral faz considerações acerca da 
prévia da “Centro-Sul” realizada em Campinas após o que esta DE ratificou deliberação do 
Conselho Diretor daquele conclave no sentido de que se considere e aborde a doutrina em 
três aspectos (científico, filosófico e religioso). Tesouraria: o sr. 1º Tesoureiro apresenta o 
balancete do mês de junho próximo passado, que foi aprovado. Departamentos. 1) Mocidade: 
prosseguem os estudos sobre o tema “Integração do Moço no Movimento do Centro”, tendo 
sido colhidas em Campinas, por ocasião da prévia da “Centro-Sul”, algumas sugestões. 2) 
Educação: está entrando em entendimentos para uma reunião conjunta com a comissão 
encarregada de elaborar convocação do Congresso de Educadores e Departamento de 
Doutrina, na pessoa de seu diretor. 3) Doutrina: a) está elaborando artigo ao jornal 
“Unificação” sobre o livro “O Céu e o Inferno”; b) o dr. Luiz Monteiro de Barros, em reunião 
do CFN da FEB, entregou àquele Conselho carta do CD da I Conjeb; quanto aos “Anais da I 
Conjeb”, resolveu o CFN: I - com o saldo financeiro do certame, o próprio CD da I Conjeb 
providenciará a impressão; II - aceita a oferta dos lucros da venda em favor da sede em 
Brasília; III - antes da impressão, remeter o original à FEB para análise e apreciação; c) 
Combesp: o assunto ainda não tinha sido estudado; manteve contato com o confrade Gama, 
fazendo-lhe ver as vantagens de o movimento continuar com o está; estão de acordo, mas os 
estudos a respeito continuam; d) Foi aprovado pelo CFN o trabalho sobre “Unificação” que 
será remetido a todo o Brasil: será providenciada a impressão de folhetos para divulgação no 



 

 

país, bem como publicação no jornal “Unificação”; e) é distribuída aos presentes, cópia dos 
itens para convocação preliminar da Concentração de Educadores. 4) Assistência Social: o 
diretor do Departamento cientifica que: a) já encaminhou ao jornal “Unificação” resumo do 
relatório do Sanatório “Américo Bairral”; b) providenciou resposta à carta do sr. Sebastião 
Paiva, de Bauru; c) continua sendo aguardada a colaboração dos confrades Previdelo e Giglio 
quanto ao setor a ser criado; d) compareceu, conforme previsto, e juntamente com o dr. Luiz 
Monteiro de Barros, às festividades do Sanatório João Evangelista. O confrade Emílio Manso 
Vieira informa que esteve em Taubaté participando da 12ª Semana Espírita da UME local e 
que seguirá dia 25 para São João da Boa Vista. Os minutos finais da reunião foram dedicados 
a acerto de detalhes sobre a viagem a Goiânia por ocasião do IV Simpósio (Centro-Oeste), ao 
qual comparecerá esta DE na sua quase totalidade de elementos. Nada mais havendo a 
registrar, desde que nenhum dos presentes quisesse mais fazer uso da palavra, após prece 
proferida pelo confrade Carlos Jordão da Silva, o sr. Presidente deu por encerrada a reunião 
às 22h30. Para constar, lavrei a presente ata, que será submetida a aprovação na forma 
regulamentar. 
 
 
Abel Glaser, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 











 

 

Ata # 25 – 09 de agosto de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de agosto, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Santo Amaro 362, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE”, 
com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Paulo Alves Godoy, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Ignácio Giovine, 
Roberto D. Andreucci e 
Elphay Luiz Apolo. 

Após a prece de abertura do sr. Presidente, o sr. Secretário procedeu à leitura da ata da última 
reunião que, após discutida, foi aprovada. SECRETARIA – Com a presença de Apolo O. Filho, 
Secretário Geral da “USE”; do dr. Gamaliel Ferreira, da “UME” de Barretos; do sr. Aymar Alli, da 
“UME” de Bebedouro; Alceu Victorio Magro, da Fraternidade Irmã Feraneta; José Minholo, 
diretor do Centro Espírita Calvário ao Céu; Roberto Giovani, Presidente da Mocidade Espírita 
de Bebedouro; João Garcia , do Centro Espírita Allan Kardec e dos jovens Oswaldo Freitas de 
Souza e João Batista Vono, de Monte Azul Paulista, instalou-se a 18/06/1965 o 14º CRE, cuja 
Comissão Executiva ficou assim constituída: Presidente: Aymar Alli (UME de Bebedouro); 
Secretário dr. José Pereira Novo (UME de Barretos), Tesoureiro José Minholo (UME 
Bebedouro). Representantes no CDE da “USE”: Efetivo: Aymar Alli. Suplente: Dr. José Pereira 
Novo. A UME de Guaíra, já instalada, integrará, também o 14º CRE. Carta acompanhando 
relatório da IV COMESI, realizada em Itu nos dias 3 e 4/7/1965; Carta do CME de 19/07/65, 
comunicando os nomes dos representantes da “USE” da 14ª zona: Efetivo: Luiz de Paula e 
suplente: Paschoal de Lena; Comunicação da realização da VIII Confraternização de Mocidades 
Espíritas do Ceará, de 18 a 25/7/1965; Carta do CME, de 19/7/1965, acompanhada do 
programa a ser levado a efeito; na zona norte, em comemoração do livro “O Céu e o Inferno”; 
Carta da Mocidade Espírita de Mogi–Mirim, de 20/7/65, agradecendo colaboração do 
Departamento de Mocidades da “USE”; Carta da Mocidade Espírita “Caminheiros da Luz”, de 
Uberlândia, pedindo remessa gratuita do jornal “Unificação” às entidades espíritas daquela 
localidade. Será atendida. Relatório Resumido dos Questionários (parcial) remetido pela 1ª 
COMJEB de Marília, datado de 9/7/65. A seguir o Sr. Apolo Oliva Filho expôs à Diretoria, com 
sucintos detalhes, os resultados da Concentração Centro–Oeste–Territórios, realizada a 30 e 
31/7/65 e 1/8/1965, na Capital Goiânia. Compareceram a esta Concentração as Sociedades: 
Federações Espíritas do Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco e do Estado do Rio. Uniões Espíritas: Goiana (sede), Paraense, Bahia, Mineira, 
“USE” do Distrito Federal, Amapá, “USE” de S. Paulo, Território de Rondônia e Liga Espírita da 
Guanabara. As comissões constituídas (Doutrina, Unificação, Mocidades, Assistência Social e 
Educação), estiveram de pleno acordo com as resoluções do Simpósio Centro-Sulino e aquelas 
que apresentaram novas sugestões terão seus trabalhos encaminhados, juntamente com o 
relatório geral, à FEB. Os dirigentes de Entidades Federativas Estaduais Espíritas no dia 
31/7/1965, assinaram importante manifesto, ratificando o apelo feito em Marília, conclamando 
os Espíritas do Brasil a unificarem pensamentos e esforços no sentido de efetivo apoio e ajuda 
efetiva à FEB com vistas à construção de sua sede em Brasília. A conferência de abertura da 



 

 

Concentração foi feita pelo dr. Luiz Monteiro de Barros; a do dia 31/7/65 pelo dr. Noraldino 
Mello Castro e a de encerramento pelo confrade Emílio Manso Vieira. Informou, ainda, o sr. 
Apolo, que foi feita visita ao local do terreno onde será levantada a futura sede da FEB, cuja 
área é de 22.000 m². O sr. Presidente com referência aos meios e maneiras como se organizará 
a campanha visando levantar fundos para a construção da FEB – Brasília, sugeriu a formação 
de uma Comissão Central, sem se envolver oficialmente o nome da “USE”. A sugestão foi aceita 
e o assunto em caráter informativo será levado ao conhecimento do CDE. Foi elaborada pela 
DE, a ordem do dia da próxima reunião do CDE, a realizar-se em 12/9/1965, assim foi 
formulada: I) Relatório das atividades da DE, II) Leitura do expediente e da ata anterior; III) 
Atividades da USE no CDE, digo, no CFN - órgão da FEB; IV) Concentração das Sociedades 
Espíritas de Âmbito Estadual dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal (Brasília) e 
Territórios; V) Comemoração do 1º Centenário do Livro “Céu e Inferno” (Informação dos 
Órgãos da USE); VI) Curso Intensivo para regentes de Corais Espíritas – (auspícios do 
Departamento de Mocidade da USE); VII) Várias - Palavra Livre; VIII) Encerramento. 
TESOURARIA – Informou o sr. Tesoureiro que o jornal “Unificação” conterá nºs de julho e agosto 
com a publicação do trabalho “Movimento de Unificação dos Espíritas, suas bases, seus 
objetivos, suas vantagens e suas necessidades”. Além do jornal, este trabalho será publicado 
em forma de opúsculos (3.000 opúsculos). O confrade Luiz Monteiro de Barros, membro da 
Comissão para reforma dos estatutos, indagado sobre os trabalhos dela, informou que para a 
próxima reunião do CDE a comissão apresentará trabalho para esta finalidade e entrará em 
contacto com o confrade Altivo Ferreira. DEPARTAMENTO DE MOCIDADE – Informou que a IV 
COMESI de Itu foi coroada de pleno êxito; com referência ao Curso Intensivo de Regente de 
Coral Espírita, já na pauta dos trabalhos da próxima reunião do CDE, será dado, se aprovado, 
pela prof. Luiza Cardoso, nesta Capital, com duração de 8 dias. DEPARTAMENTO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – Informou que recepcionou, no dia 4-8-65, o sr. João Amado Venâncio, 
Vice-Presidente do Hospital Espírita de Porto Alegre; assessorou a Comissão de Assistência 
Social da Concentração de Goiânia e coordenou a mesa redonda sobre Assistência Social 
Espírita, realizada na mesma ocasião, dia 1-8-65; manteve contactos com a Cruz Vermelha 
Brasileira, na Comissão de “Alimentos para a Paz”. Até a próxima reunião do Conselho, 
apresentaremos resultados desses contactos. O sr. Ignácio Giovine comunicou que a Rádio 
Difusora de Guarulhos está anunciando as palestras da “Comemoração do Livro Céu e Inferno; 
que o CME divulgará as resoluções do Simpósio Centro-Sulino através das “UDEs”. Apolo Oliva 
comunica que na “FEESP” serão proferidas palestras comemorativas do livro “Céu e Inferno” 
de agosto a dezembro do corrente ano. O confrade Monteiro de Barros informou que durante 
a realização do Simpósio de Goiânia presidiu Mesa Redonda sobre o tema “Espiritismo e 
Medicina”. Nada mais havendo a constar o sr. Presidente, após prece de agradecimento do 
confrade Ignácio Giovine, deu por encerrada a presente reunião, cuja ata será aprovada na 
forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 













 

 

Ata # 26 - 23 de agosto de 1965 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos vinte e três dias do mês de agosto, de mil novecentos e sessenta cinco, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Santo Amaro 362, reuniu-se, ordinariamente, às 20 horas, a DE da “USE” 
com a presença dos confrades 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Paulo Alves Godoy, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovane, 
Carlos Dias, 
Roberto Domingos Andreucci, 
Elphay Luiz Appollo. 

Após a prece de abertura do sr. Presidente foi lida, discutida e aprovada a ata da reunião 
anterior. SECRETARIA: O sr. Secretário Geral apresentou o expediente que constou de: Convite 
da UDE da 3ª Zona e União Assistencial Espírita “André Luiz“ para inauguração de sua sede 
própria a 7/9/1965. Roberto D. Andreucci representará a DE na oportunidade; carta de 9/8/65 
da Associação Assistência S. Espírita José de Aguiar Luz e Caridade convidando para as 
festividades comemorativas do 25º aniversário de fundação, dia 12/9/65; carta da UME de São 
João da Boa Vista, de 5/8/65, agradecendo apoio e colaboração prestados pela USE à IIª 
Semana Espírita local; carta da mesma UME, de 15/8/1965, pedindo confirmação da Mesa 
Redonda, sobre Assistência Social, marcada para 11/9/65. Tendo em vista a reunião do CDE, 
em 12/9/1965, a Secretaria oficiará à UME de São João da Boa Vista para marcar nova data 
para a Mesa Redonda em referência; carta da UME de Lins, de 18/8/1965 comunicando a 
reorganização do CRE da 23ª Região e solicitando exemplares do Estatuto da “USE” e 
Regimento Interno dos Conselhos Regionais. Será atendida; Carta da Associação As. S. Espírita 
José Aguiar Luz e Caridade convidado para inauguração de sua sede própria a 3/10/65. Carlos 
Jordão da Silva e Elphay Apolo deverão representar a DE; carta da Federação Espírita de 
Alagoas, de 8/8/65, comunicando eleição e posse de sua nova Diretoria; carta da Rádio Difusora 
de Guarulhos comunicando a divulgação de programas educativos de fundo Evangélico-Espírita 
e solicitando publicação de sua profissão de Fé Espírita que acompanha o ofício pelo jornal 
“Unificação“. Aprovada a publicação pela DE; Programa do mês da Confraternização Espírita 
em Jacareí - setembro 1965; 2ª Prévia da IV Concentração do Centro - Sul, a realizar-se em 
Taubaté, nos dias 30, 31/10/1965 e 1 e 2 de novembro de 1965 (Programa). TESOURARIA: 
Apresentou balancete mensal de julho, analisando-o, e prestou informações sobre o jornal e 
os trabalhos que neste número serão publicados. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: Recebeu 
correspondência da Combesp – Barretos - comunicando 1ª reunião prévia para os dias 11 e 
12/9/1965, ao mesmo tempo em que solicita a presença de representantes do Departamento 
de Mocidades da “USE” que se fará representar na oportunidade. Para as Concentrações 
Regionais de Mocidades o Departamento organizou pequena bibliografia sobre temário básico 
do torneio de Temas Doutrinários. DEPARTAMENTO SOCIAL: Sr. Elphay informou que está  
fazendo um cadastro dos oradores e solicita do Departamento de Mocidades da “USE” os 
nomes e endereços dos jovens vencedores dos concursos de oratória nos dois últimos anos, 
nas Concentrações de Mocidades do Centro-Sul, Noroeste e Nordeste. O sr. Ignácio Giovine 
informou que as palestras comemorativas do Centenário do Livro Céu e Inferno, vem se 



 

 

realizando na zona norte, com grande êxito. Informou, ainda, que a reunião da “AMEA“ com a 
DE está marcada para o dia 28/8/65, às 9 horas, na Casa do Ator. O sr. C. J. da Silva consultou 
o sr. Giovine da possibilidade de entrosamento de cursos nos centros da Capital, realizados 
com a colaboração da FEESP e da “USE“, e do seu CME. Este assunto será tratado com atenção 
e carinho para saber-se da sua viabilidade. O sr. Apolo O. Filho indagou da DE sobre a 
representação que se fará presente na Concentração Espírita-Cristã do 4º Centenário da cidade 
do Rio de Janeiro (7 a 14/11/65). Possivelmente a DE estará presente pelos diretores: Carlos J. 
da Silva, Luiz M. Barros, Apolo O. Filho, Carlos Dias e Roberto Domingos Andreucci. Nada mais 
havendo a constar o sr. Presidente, após prece de agradecimento do confrade Elphay Luiz 
Appollo, deu por encerrada  a presente reunião, cuja ata será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 27 - 06 de setembro de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos seis dias do mês de setembro, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, em sua 
sede social à rua Santo Amaro 362, às 20 horas, ordinariamente, reuniu-se a DE da “USE” com 
a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Carlos Dias, 
Abel Glaser, 
Djalma de Deus Silva, 
Roberto Domingos Andreucci, 
Emílio Manso Vieira, 
Ignácio Giovine e 
Elphay Luiz Apolo. 

Feita a prece pelo sr. Presidente, foi lido, pelo sr. Secretário, o expediente que constou de: 
Carta da UME de Araraquara, de 6/8/65, participando a eleição de sua diretoria; Lançamento 
da pedra fundamental, a 13/6/65, da Federação Espírita do Rio; O CME enviou o Programa das 
Palestras, zona sul da capital; Carta de 11/8/65 de Jesualda - Sociedade Civil e Filantrópica, 
enviando o 1º número da Voz Jesualdense; Carta de Tupi Paulista, de 25/8/65, que o CRE da 
25ª Região, em 15/8/65, reestruturou a UME de Dracena; Súmula da ata do CFN que foi lida 
em todos seus termos; Cópia da ata nº 1, realizada pelo Conselho Metropolitano Espírita, em 
17/6/65; Cópia da 6ª reunião da UME de São Roque, realizada em 27/6/65; idem, da 7ª 
reunião de 25/7/65; Carta da UME de Santos, acompanhada do Jornal A Tribuna, onde fez 
publicar o artigo “Umbanda não é Espiritismo”. O sr. Abel Glaser leu artigo intitulado 
“Integração do Moço no Centro Espírita” que tendo sido julgado oportuno será publicado pelo 
“Unificação”. O Sr. Ignácio Giovine informou que ontem, 5/9/65, o Colégio Instituto Espírita 
de Educação, em comemoração à Semana da Pátria, fez desfilar garbosamente, com bandeiras 
e distintivos, cerca de 70 crianças. Departamento de Mocidades: Fez-se representar na 
reunião de São Roque e estará presente à reunião da Conjesb, em Barretos. Departamento de 
Assistência Social - recebeu convite para uma mesa redonda em Botucatu, promovida pela 
Mocidade Espírita Fraternidade; recebeu idêntico convite das Mocidade Espírita Centro – Sul, 
na data do Carnaval de 1966. Comparecerá a ambas. Com referência aos assuntos ligados à 
Cruz Vermelha Brasileira apresentará pormenorizada informação ao CDE. O prof. Emílio 
Manso Vieira deu ciência à DE do curso que será dado nas regiões, tendo como objetivo a 
orientação dos Centros Espíritas da Capital. O curso será patrocinado Conselho Espírita 
Metropolitano e constará de 15 aulas. O programa foi lido e recebeu apoio da DE. O sr. Carlos 
Jordão da Silva informou com detalhes a reunião da DE com a AMEA, na qual se aprovou a 
publicação de um esclarecimento, isto é, de um artigo colocando com clareza as cousas nos 
seus termos exatos, fixando em linguagem elevada as funções exclusivas da Sociedade de 
Administração e Participação Rio Branco nas vendas diretas ou indiretas de terrenos do 
Parque Universitário Espírita e outros, pois a “USE”, dadas as suas finalidades, não se ligará a 
nenhuma realização de caráter comercial. O artigo em referência será redigido pelo sr. Jordão 
e Paulo Toledo de Machado, consoante deliberação tomada na aludida reunião. Nada mais 
havendo a constar, lavrou-se a presente ata na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 









 

 

Ata # 28 - 27 de setembro de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de setembro, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da 
USE com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Paulo A. Godoy, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovine, 
Djalma de Deus Silva 

e dos diretores de Departamentos: 
Roberto D. Andreucci, 
Elphay Luiz Appollo e 
Emílio M. Vieira. 

Após a prece feita pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da última reunião. O 
sr. Secretário Geral apresentou o expediente que constou de: Carta da UME de Lins, de 13/9/65 
participando a realização da 2ª Semana Espírita Regional; Carta da UME de Jaboticabal, 
comunicando a IV Semana Espírita a realizar-se de 25/9/65 a 3/10/1965; idem da Associação 
Espírita Beneficente Dr. Adolfo B. de Menezes, de 15/9/65, comunicando a realização de 23 a 
31/10/1965, da 1ª Semana do Livro Espírita; Carta do confrade Clovis Moreira Salles, de 8/9/65, 
demitindo-se das funções de Presidente do CRE da 4ª Região e de seu representante junto ao 
CDE. A Secretaria agradecerá a dedicação e valiosa colaboração do prezado confrade ao 
Movimento de Unificação; Carta da Mocidade Eurípedes Barsanulfo, de 20/9/65, solicitando à 
USE o uso do prédio da Rua Santo Amaro para suas reuniões. Como o prédio é da FEESP – a 
carta foi a ela enviada e a autorização foi concedida em caráter precário. O Sr. Abel Glazer leu 
as resoluções tomadas pelo CDE na reunião de 12/09/1965, a saber: 1) – Aprovação da Ata da 
reunião anterior e do relatório da DE; 2) – Aprovada a realização, de 8 a 16/01/1966, do Curso 
para Formação de Regentes de Corais Espíritas; 3) - Dinamização da Campanha comemorativa 
do livro “Céu e Interno” da Codificação Kardequiana; 4) – Solicitar à FEB para entrar em 
entendimento com a Secretaria Geral do Conselho Nacional de Estatística do IBGE objetivando 
ser mantido sem alteração o questionário de “Culto Espírita”; 5) – Acertado o programa para o 
III Congresso Educacional Espírita Paulista; 6) – Próxima reunião do CDE, na cidade de Ribeirão 
Preto, 12/12/1965; Carta da UME de Ribeirão Preto, de 17/09/1965, acompanhada das Atas da 
190ª e 191ª reunião mensal; Carta da USEB da Bahia, de 25/08/65, reiterando convite à USE 
para participar do I Congresso Espírita da Bahia. A USE estudará possiblidade de enviar 
representante; Lida a Súmula da ata da reunião mensal do CFN de 04/09/65; - O confrade Paulo 
A. Godoy representou a DE no dia 19/09/65 na solenidade de inauguração das novas 
dependências do C.E. Vicente Rodrigues Vieira e no dia 26/09/65 proferiu palestra no 
encerramento do “1º Mês de Confraternização Espírita de Jacareí”. O Sr. Tesoureiro 
apresentou balancete de 31/08/1965, analisando as diversas contas, confrontando a 
arrecadação com as despesas para dar uma exata demonstração da posição financeira da USE. 
Existe um saldo em banco, até esta data, de Cr$ 366.629. Informou também, que alguns órgãos 
da USE têm reclamado do atraso com que recebem o jornal; que, juntamente o confrade Paulo 
Godoy, pedirá ao editor para que haja maior brevidade na entrega do jornal e o envio deste 
mais rápido para os assinantes. Leu carta da Casa do Caminho, seu programa de trabalho e as 



 

 

realizações que realizarão em 3 etapas. O prof. Emílio Manso Vieira comunicou palestra feita 
em Bauru e ampla entrevista que deu na rádio local sobre o assunto ligado ao Movimento de 
Unificação; que a UME local solicita à USE ofício alusivo à proibição de qualquer cerimônia em 
Centros Espíritas Unificados isto porque, infelizmente, alguns dos Centros a ela filiados estão 
adotando tais práticas. Será enviado à UME de Bauru o importante trabalho aprovado pelo CFN 
intitulado “Esclarecendo Dúvidas” para ampla divulgação. Informou ainda, que o confrade José 
Jorge, renomado professor do Rio, está distribuindo teses sobre Metodologia do Ensino para 
criança e que seria interessante possuir estas teses; que a UME de Bauru, pelo canal 2 local, 
terá um programa espírita de meia hora. Departamento de Mocidades – Dando providências 
aos assuntos alusivos ao Curso de Regente de Coral enviará circular aos órgãos da USE com 
detalhadas informações; que a 1ª prévia da III Comenesp será realizada nos dias 9 e 10/10/65 
na cidade de Franca. Departamento de Assistência Social – Recebeu convite para dar aulas no 
“Curso de Noções de Serviço Social e Ciências Afins”; que, respondendo à Circular do 
Departamento, sobre alimento para a Paz, os órgãos da USE e Centros da Capital têm enviado 
cartas com os dados pedidos. O confrade Ignácio Giovine participou que dia 03/10/65, na 
FEESP, com palestra do confrade Luiz Monteiro de Barros, se encerrará o ciclo de conferências 
comemorativas do livro “Céu e Inferno”, do Bloco Sul. Com prece do confrade Monteiro de 
Barros, o sr. Presidente deu por encerrada a reunião. Para constar, lavrei a presente ata que 
será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 













 

 

Ata # 29 - 11 de outubro de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Santo Amaro 362, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE”, 
com a  presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
Paulo A. Godoy, 
Elphay Luiz Apolo e 
Roberto D. Andreucci. 

Após a prece de abertura, feita pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da última 
reunião. Secretaria – Expediente: carta da UDE da 6ª Zona, participando a III Quinzena da 
Criança, de 4 a 17-10-65; idem da UDE da 9ª Zona, Santana, sobre comemoração do 161º 
aniversário de A. Kardec, com conferências nos vários centros, de 2 a 23/10/65; Centenário  de 
O Céu e o Inferno. Comemorações promovidas  pelo CME com o concurso das “UDEs” 
seguintes: 4ª, 17ª. 19ª e 20ª sediadas na Zona Leste. O encerramento será em 31-10-65 no 
Centro Espírita Nova Era, sito  à Rua  Martin Afonso 78 – Belém.; carta da Light comunicando a 
necessidade de providências para evitar o corte de luz, por falta de leitura de medidor; carta 
do confrade Luiz Francisco Giglio: assunto Anais da I Conjeb; carta do CRE da 8ª Região e UME 
de Bauru “Semana Espírita” Comemorativa do Centenário do Livro - “Céu e Inferno”; convite 
para  festa da criança do C.E. de Itaim – dia 24-10-65, às 15horas. O confrade Emílio M. Vieira, 
por telefone, comunicou que o III Congresso Educacional Espírita ficou transferido para os dias 
21, 22, 23/4/1966. Departamento de Mocidades - Informou que a Combesp realizará sua 
próxima em 13,14, digo, próxima prévia nos dias 13, 14 e 15/11/65 em Santo André. 
Departamento de Assistência Social – comunicou que o departamento esteve em Botucatu, 
tendo no dia 2/10/65, a confrade Narcisa Andreucci, feito palestra sobre o tema Assistência 
Social e dia 3/10/65, pela manhã, realizou concorrida Mesa Redonda, com a presença de 
presidentes de centos locais. Departamento Social – Está completando relação dos oradores  
espíritas. Confrade Elphay Apolo proferiu palestra na Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, dia 
25/9/65. Tesouraria – Apresentou balancete de 30 de setembro de 1965. Saldo em banco, CR$ 
454.759. Analisou as despesas e a receita, dando esclarecimentos quanto aos recebimentos e 
pagamentos pendentes. Quanto ao trabalho “Movimento de Unificação dos Espíritas”, serão 
impressos 3.000 exemplares e o custo da edição, de Cr$ 65.000, será pago por confrades, nada 
custando aos cofres da “USE”. O confrade Ignácio Giovine comunicou que o encerramento 
geral da Campanha “O Céu e o Inferno” está marcado para dia 4-12-65, no Ginásio do 
Pacaembu. Informou, também, que o confrade Abel Glazer passou a colaborar no 
Departamento de Doutrina do CME. O confrade Luiz Monteiro de Barros, considerando as 
últimas informações prestadas por confrades à “USE” de que alguns centros do interior , ligados  
a UMEs, vem insistindo em introduzir rituais em seus trabalhos, poderou que há grande 
necessidade em se divulgar intensamente os princípios doutrinários kardecistas e as resoluções 
aprovadas pelo Simpósio Centro-Sulino, de Curitiba. Artigos intitulados “Advertência 
necessária” contendo os princípios básicos da Doutrina devem ser escritos e publicados pelo 
“Unificação”. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata na forma regulamentar. 
 



 

 

Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 









 

 

Ata # 30 - 25 de outubro de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta capital, 
em sua sede social, à rua santo Amaro 362, à vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE 
da”USE” com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Ignácio Giovine, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Djalma de Deus Silva, 
Roberto Domingos Andreucci e 
Elphay Luiz Apolo. 

O sr. Presidente, após proferir a prece de abertura, pediu fosse lida a ata da última reunião que, 
colocada em discussão, foi devidamente aprovada. Estando presente à reunião o sr. Cícero 
Pimentel, Presidente da UME de Santo André , foi-lhe oferecida a palavra. Indagou o sr. Cícero 
se a “USE”, com referência ao ensino religioso nas escolas, não iria promover uma reunião com 
a participação dos professores espíritas, visando organizar cronograma e selecionar 
professores para ministrar aulas. A D.E. esclareceu ao confrade Cícero que já está marcado para 
os dias 21, 22 e 23 de abril do ano vindouro, nesta capital, o III Congresso Educacional Espírita 
que tem por finalidade estudar estes e outros assuntos ligados a importante problema de 
ensino. Departamento de Mocidade: Dia 23/10/65, às 20 horas, houve instalação da Mocidade 
Espírita “Eurípedes Barsanulfo”, como Departamento da Liga Espírita do Estado de São Paulo; 
por ocasião da 20ª Noite do Moço Espírita, dia 24/10/65, proferiu palestra no Club dos 
Jornalistas Espíritas o confrade Israel Alfonsos; a 2ª- prévia Centro-Sul terá lugar em Taubaté 
nos dias 30 e 31/10/65 e 1 e 2/11/1965. O Departamento de Mocidade enviará representante. 
Departamento de Assistência Social - Informou que já recebeu dos centros e órgãos da “USE” 
perto de 40 cartas habilitando-os a receber “os alimentos para a Paz” e as entregou, 
pessoalmente, na Secretaria da Cruz Vermelha. O confrade Ignácio Giovine prestou amplas 
informações sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo CME, na Capital, em comemoração 
ao “Centenário do Livro Céu e Inferno”; que o programa de encerramento dia 4/12/65, no 
Pacaembu, está sendo cuidadosamente estudado e será amplamente divulgado. O confrade 
Giovine deu conhecimento à DE da sugestão do CME, de através da AMEA, entrar em 
entendimento com entidades espíritas do interior beneficiadas com verbas governamentais, 
com o fito de orientá-las e ajudá-las no seu recebimento . Foi lembrado ao prezado confrade 
que o CDE, em reunião realizada recentemente em Jaú, havia designado os srs. Luiz Francisco 
Giglio e Roberto Previdelo para fornecerem um trabalho à DE para organizar, em São Paulo, um 
Setor para cuidar desse assunto. Foi ainda informado ao sr. Giovine das inúmeras dificuldades 
e formalidades legais exigidas para o recebimento de verbas e que estas, mesmo quando 
publicadas por órgãos oficiais, estão sujeitas a alteração e modificação pelos seus doadores. 
Em face destes e de outros esclarecimentos o assunto ficou para ser apreciado em uma outra 
oportunidade. Não havendo outro assunto a ser apreciado, o sr. Presidente, com prece de 
agradecimento por mim proferida, deu por encerrada a presente reunião. Para constar lavrou-
se a presente ata na forma regulamentar.  
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 









 

 

Ata # 31 - 08 de novembro de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de novembro, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, em 
sua sede própria, digo, social, à rua Santo Amaro 362, reuniu-se, ordinariamente, a D.E. da 
“USE”, às vinte horas, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo A. Godoy, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovine, 
Carlos Dias, 

dos membros de Departamentos 
Roberto Domingos Andreucci e 
Elphay Luiz Apolo. 

Após a prece, feita pelo sr. Presidente, a Secretaria apresentou o seguinte expediente: Carta 
do CME relatando assuntos alusivos ao encerramento do Centenário de “O Céu e Inferno” e 
carta da UME de Ribeirão Preto sobre Semana Espírita e reunião do CDE. O confrade Abel 
Glazer falou sobre sede própria da UFEP; Roberto D. Andreucci presidiu mesa redonda no dia 
31/10/1965 em Santos, no encerramento da 13ª Semana Espírita; Apolo Oliva Filho, no dia 
31/10/65, proferiu palestra na Semana Espírita de Jundiaí. O confrade Eurípedes de Castro 
informou que sobre distribuição de verbas da Assembleia Legislativa fez proposta no 
orçamento e sujeita a aprovação para contemplar a FEESP, USE, LEESP e UFEP. O sr. 
Tesoureiro teceu considerações no sentido de se baixar a tiragem do Unificação para 6.500 
exemplares. Apresentou balancete de 30/10/1965, fazendo análise da receita e das despesas. 
Leu carta do Presidente do CRE da 23ª Região sobre remessa de jornais. O confrade Paulo A. 
Godoy alegou que o atraso que tem havido na publicação do “Unificação” foi motivado pela 
enfermidade do linotipista da Gráfica Linotipe. A remessa do opúsculo – “Movimento de 
Unificação” para os estados será feita pelo sr. Presidente que se prontificou para tal. O 
confrade Luiz Monteiro de Barros informou que na reunião da FEB, digo, do CFN falou sobre 
a Campanha pró construção da sede em Brasília da FEB expondo os mesmos pontos de vistas 
assumidos pela DE em reunião anterior. Falou, ainda, a respeito do formulário do Censo e da 
carta do Dr. Luiz F. Giglio. O Reformador fará publicação da Concentração Brasil – Central. Os 
dados da presente ata, em virtude do 1º secretário se encontrar em reunião de órgão do CME, 
na Lapa, foram compilados pelo confrade Paulo A. Godoy. Nada mais havendo a constar, o sr. 
Presidente, às vinte e duas horas e trinta minutos, deu por encerrada a presente reunião. Para 
constar lavrou-se a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 









 

 

Ata # 32 - 22 de novembro de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de novembro, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Santo Amaro 362, às vinte horas, reuniu-se , ordinariamente, a DE 
da “USE”, com a presença dos confrades 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovine, 
Carlos Dias, 
Roberto Domingos Andreucci e 
Elphay Luiz Appollo. 

Tomaram parte na reunião os confrades 
Lindolpho Fernandes, membro do Departamento de Mocidades da “USE” e 
José Flausino dos Reis, vice-Presidente da União dos Moços Espíritas de Ribeirão Preto. 

Após proferir a prece de abertura, o sr. Presidente deu a palavra ao confrade Appollo para 
apresentar o expediente da SECRETARIA que constou de: leitura da Súmula da ata do CFN, 
órgão da FEB, de 6/11/65; Carta da UME de Araçatuba, de 5/11/65, comunicando sua 
reinstalação, tendo como diretores: Presidente José Rubens Braga da Silva, Secretário. Aurélio 
Luiz de Oliveira e Tesoureiro Orlando Ayrton de Toledo. Apolo Oliva Filho apresentou sintético 
relatório da “Grande Concentração Cristã Espírita do IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro 
– Guanabara”, realizada de 7 a 14/11/65. A USE se fez presente ao acontecimento na pessoa 
de seus membros: Apolo Oliva Filho, Carlos Dias, Roberto Andreucci e Eurípedes de Castro. A 
sessão de encerramento da Concentração deu-se no Ginásio Maracanãzinho, presentes cerca 
de 20 mil pessoas. A prece de encerramento foi feita pelo Vice- Presidente da FEB dr. Armando 
de Oliveira Assis. Usaram da palavra oradores da Guanabara e de outros Estados e, por fim, 
Divaldo P. Franco. Na mesa, tomou assento José Pedro de Freitas “Zé Arigó”. A delegação da 
USE cumprimentou a Comissão Executiva da Concentração, na pessoa de seu presidente sr. 
Geraldo de Aquino. Carta do Sanatório João Evangelista de 9-11-65 convidando a DE para 
assistir a 19/12/65 a comemoração do Natal dos doentes daquela instituição. Dias 26, 27 e 
28/1165 será realizada na Baixa Mogiana, a 1ª Confraternização de Mocidades e Juventudes 
Espíritas; Carta da Federação Espírita Argentina enviando cópia da circular expedida pela 
Federação Espírita Internacional a respeito da realização do 7º Congresso Trienal, de 15 a 
22/8/1966 em Copenhague e pede divulgação. Carta enviada à “UME” de Ribeirão Preto 
confirmando palestra do confrade Monteiro de Barros e informando, aproximadamente, o 
número de elementos da “USE” que deverão comparecer à reunião do CDE. O confrade Luiz 
Monteiro de Barros deu ciência à DE do desejo da “UME” de Marília de realizar “Um Curso de 
Espiritismo” naquela cidade, sugerindo condições e temário. Terminado o expediente da 
Secretaria, o sr. Presidente ofereceu a palavra aos confrades Lindolfo Fernandes e José 
Flausino para exporem assuntos do próximo Congresso de Ribeirão Preto. Informaram os 
referidos confrades que, em recente reunião dos elementos e entidades que realizarão o 
cometimento, deliberaram substituir a denominação “Congresso” por “Confraternização”, 
passando a ser “1ª Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São 
Paulo – “1ª CONJESP”. A DE achou bem apropriada a modificação, mas lembrou que o assunto 
devia ser levado ao conhecimento do CDE, tendo em vista que, em a reunião do mesmo em 
Jaú, o empreendimento fora aprovado como sendo Congresso. Informou, ainda, o confrade 



 

 

José Flausino a constituição do Conselho Diretor da 1º Conjesp que é o seguinte: Diretor: 
Lindolfo Fernandes Neto, Presidente. José Antonio Luiz Balieiro, Secretário: Antonio Moreira 
Sobrinho, Sub-secretário: José Flausino dos Reis, Tesoureiro: Pemercides Fernandes Passos e 
Sub-tesoureiro: Odair de Almeida. A DE aprovou a indicação feita e formulou pleno êxito ao 
importante trabalho da Conjesp. O confrade Abel Glazer informou que o CME, com a 
finalidade de divulgar as resoluções do Simpósio Centro – Sulino, organizará um temário, sob 
o aspecto da Doutrina, e o submeterá à aprovação da Comissão de Doutrina da “USE” para 
posterior divulgação e execução, se aprovado. Pediu ao sr. Tesoureiro 450 propostas para 
obtenção de assinaturas individuais para o jornal “Unificação” nas Concentrações de 
Mocidades. O confrade Roberto Domingos Andreucci, em nome da “USE”, dia 18/11/65, 
recepcionou o confrade Humberto Mariotti, no seu retorno à Argentina; Carta do CMB 
acompanhada de uma flâmula alusiva às comemorações do 1º Centenário do Livro “O Céu e 
o Inferno”, como presente à USE. Na mesma carta, há solicitação para que a DE envie ao CREs 
vinte flâmulas que a acompanham. Informou que a Concentração Metropolitana do dia 
5/12/65, na FEESP, terá como orador o prof. J. Herculano Pires. Haverá cobertura radiofônica 
pelas Rádio Progresso, de São Paulo, Difusora de Guarulhos e Rádio Clube de Sorocaba. O 
confrade Luiz Monteiro de Barros comunicou que a Comissão encarregada para receber 
sugestões para reforma estatutária, estando ausente o confrade Paulo Toledo Machado, se 
reuniu e o assunto já está em termos de ser encaminhado a convocação da Assembleia, 
obedecidas, entretanto, aquelas recomendações feitas pela 9ª Assembleia da “USE”, de 27 e 
28/6/64. O confrade Apolo Oliva Filho, tendo em vista a reunião do CDE marcada para o dia 
12/12/65, sugeriu a antecipação da reunião da DE do dia 13 para o dia 6/12/65. O sr. 
Presidente, após receber a anuência dos demais diretores, deu por aprovada a sugestão e 
solicitou o comparecimento de todos os diretores para a reunião em referência. Com a prece 
de agradecimento do sr. Abel Glazer, deu por encerrada a presente reunião cuja ata será 
aprovada na próxima regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da  Silva, presidente. 
 
 











 

 

Ata # 33 - 06 de dezembro de 1965 
Diretoria Executiva 

 
Aos seis dias do mês de dezembro, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Santo Amaro 362, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria da USE, 
com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovine, 
Carlos Dias, 
Djalma de Deus Silva, 
Roberto Domingues Andreucci e 
Elphay Luiz Apolo. 

Após a prece de abertura, feita pelo sr. Presidente, foi dada a palavra à Secretaria que teve o 
seguinte expediente: Carta expedida à Diretoria do Clube dos Jornalistas Espíritas solicitando 
que o A Noite do Moço Espírita seja realizada no último domingo ou, excepcionalmente, no 
penúltimo domingo de cada mês; Carta da UME de Ribeirão Preto, de 26/11/65, comunicando 
que a reunião do CDE será realizada na sede da União Kardecista, à rua Mariana Junqueira, 504. 
Departamento de Mocidade - recebeu resposta atenciosa de carta que remeteu ao 
Departamento da Infância e Juventude da FEB com informação de que o Jornal Brasil Espírita 
fará publicação da Centro-Sul. Recebeu cartas dos 19º e 25º CREs dando nomes dos elementos 
que farão o curso de Preparação para Regente de Coral Espírita. Departamento de Assistência 
Social - realizou Mesa Redonda, no lar Meimei, dia 25/11/65, com projeção de slides. A 
secretaria da Cruz Vermelha autorizou o pedido encaminhado pelo Departamento da USE, 
sendo que cada uma das entidades terá seu número de inscrição. O confrade Carlos Dias, 
Tesouraria, apresentou e analisou o balancete de 30/11/65. Com referência às despesas do 
jornal "Unificação", fez longas considerações e informou que o preço do jornal, com o aumento 
do papel, sairá para a “USE” por preço superior a 50 cruzeiros, quantia por quanto está saindo 
para os assinantes e órgãos. Assim na próxima reunião do CDE, este assunto deve ser abordado 
e o jornal ter aumento de preço. O confrade Ignácio Giovine transmitiu à DE desejo do médium 
Waldo Vieira em obter a coleção completa do Jornal “Unificação” para a Exposição de Uberaba. 
O CME sugere que o próximo número do jornal englobe os meses de novembro e dezembro, 
se possível. O confrade Luiz Monteiro de Barros, que representou a DE da “USE” na última 
reunião do CFN, deu pormenores dos assuntos lá tratados, informando, com júbilo, que todos 
os assuntos apresentados foram aprovados inclusive os relativos às Concentrações 
Interestaduais de Mocidades e Juventudes Espíritas que tem agora a redação que os moços 
desejam; que a reunião de Presidentes de Entidades de Âmbito Estadual deverá se realizar em 
1966; que já estão formadas as Comissões do CFN para as conclusões dos vários simpósios. 
Esses importantes acontecimentos serão devidamente expostos na próxima reunião do CDE, 
dia 12/12/65, em Ribeirão Preto. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente deu a palavra ao 
confrade Carlos Dias para proferir a prece de encerramento. Para constar lavrei a presente ata 
que será aprovada na forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 









 

 

Ata # 34 - 20 de dezembro de 1965 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos vinte dias do mês de dezembro, de mil novecentos e sessenta e cinco, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da 
“USE” com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
Djalma de Deus Silva 
e dos membros de Departamentos 
Elphay Luiz Appollo e 
Roberto D. Andreucci. 

Após a prece de abertura, o sr. Presidente, considerando ser esta a última reunião de 1965, 
agradeceu o esforço e a colaboração prestada por todos os diretores durante o ano e formulou 
votos de grandes realizações para o ano novo. A Secretaria apresentou o seguinte expediente: 
Carta do Grupo Espírita Emamuel, de Garça, de 13/9/1965, solicitando endereços de Centros. 
- A Secretaria enviará o endereço dos órgãos em seu poder; carta do Instituto de Cultura 
Espírita do Paraná, de dezº 65, se interessando por colaborar com o Congresso Educacional 
Espírita, a ser feito em São Paulo, pela “USE” e se prontificando, através do confrade Otavio M. 
Olissea, ir a São Paulo para conversar sobre o assunto; carta de 12-12-65, da UME de Santos, 
inscrevendo 1 elemento para tomar parte no Curso de Regente de Coral. -A Secretaria leu as 
deliberações aprovadas pelo CDE, em reunião de 12/12/65, em Ribeirão Preto que são as 
seguintes: 1) Aprovar proposta do 9º CRE para que de futuro apenas seja feita leitura da síntese 
do relatório Trimestral e Súmula da ata da última reunião; 2) - Substituir a denominação  
“Congresso Estadual de Mocidades e Juventudes Espíritas” para “Iª Confraternização de 
Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo – Iª Comjesp – fazendo esta 
substituição no Regulamento Padrão, e resolve: a) que não sejam realizadas as Concentrações 
Regionais de Mocidades Espíritas em 1967, para se dar o máximo apoio e plena cooperação à 
Iª Comjesp, em face do artº 39 do Regulamento Padrão das Concentrações; b) que o Conselho 
Diretor da Iª Comjesp, após o que for realizado pela Combesp em Barretos, verificada a melhor 
conveniência, fixe a data da Confraternização Estadual; c) que, nas Concentrações Regionais do 
Carnaval de 1966, sejam escolhidas as cidades sedes para 1968 e respectivos Conselho Diretor; 
3) Delegar poder á “DE para marcar a data da realização do Congresso Educacional Espírita; 4) 
Alterar de Cr$ 50 para Cr$ 100 o preço de cada número do jornal “Unificação” e majorá-lo na 
mesma proporção para os assinantes; 5) Marcar a próxima reunião do CDE, de março de 1966, 
na cidade de Bebedouro. A UME de Ribeirão Preto fez realizar, de 6 a 12/12/65, Semana Espírita 
Comemorativa do 1º Centenário do livro “Céu e Inferno”. A palestra de encerramento foi 
proferida pelo confrade Luiz Monteiro de Barros;  Convite do Movimento Universitário Espírita 
para a solenidade de entrega de Certificado de Aproveitamento aos frequentadores do Curso 
“Noções de Serviço Social e Ciências Afins” dia 11-11-65. A UME de Botucatu, em carta de 14-
12-65, comunica a fundação da “ASEU” – Assistência Social Espírita Unificada. O confrade Luiz 
M. Barros leu artigo do confrade Armando Oliveira Roma intitulado “Espiritismo Dinâmico”, 
consultando à DE sobre a conveniência ou não de sua publicação. As opiniões se dividiram, 
tendo o sr. Presidente, de acordo com as solicitações feitas, formulado 3 propostas: 1º não 



 

 

publicac1ão; 2ª) Adiamento do assunto para próxima reunião e 3º) Publicação do artigo e 
resposta da USE ao autor do mesmo. Havendo empate entre a 1ª e 2ª proposta o sr. Presidente, 
fazendo uso do seu voto, deu a vitória a 1ª proposta assim redigida. “Não publicação do artigo 
com resposta por carta ao autor”. Fica consignado, a pedido, o voto do Ignácio Giovine 
“Publicar o artigo e a resposta da USE”. A Tesouraria informou que, em face da deliberação do 
CDE, o jornal Unificação terá os seguintes preços: unidade Cr$ 100, assinatura Cr$ 1.600 e para 
o exterior CR$ 2.000. A DE, tendo em vista o estado precário do prédio em que realiza suas 
reuniões e guarda seus arquivos e material, agravado que ficará com a demolição do prédio ao 
lado, deliberou que cada um dos seus membros procure localizar um local adequado, com 
grande urgência, para transferir seus pertences. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente, 
com prece de agradecimento feita pelo confrade Ignácio Giovine, deu por encerrada a presente 
reunião, cuja ata será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 
 
 










