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Ata # 118 – 13 de março de 1966 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
118ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da U.S.E – C.D.E 

Aos treze dias do mês de março de hum mil novecentos e sessenta e seis, às nove horas, na 
sede do Centro Espírita Do Calvário ao Céu, sido digo sito à rua Cel. João Manoel nº 763, 
na cidade de Bebedouro, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo Estadual da 
U.S.E., representado pelos C.R.E.s da 7ª, 8ª, 9ª, 14ª, 22ª, e 25ª regiões; pelas U.D.E.s da 2ª, 
5ª, 9ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª e 19ª zonas; da Diretoria Executiva: presidente, vice-
presidente, secretário geral, 3º secretário, 1º tesoureiro; Departamentos: Assistência Social, 
Mocidades; Movimento Universitário Espírita e Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. – 
Formada a mesa, o sr. presidente, Carlos Jordão da Silva, saúda os presentes e convida o 
confrade Alberto Previdello, de Bauru, para proferir a prece de abertura dos trabalhos. – 
Passou-se ao cumprimento da ordem do dia, constante da circular 18/6, de 16 de fevereiro 
de 1966, procedendo-se: 1) à leitura e aprovação da ata da reunião anterior, e do relatório 
das atividades da Diretoria Executiva da USE, do CME, inclusive da Tesouraria da D.E. – 
2) O C.D.E delega à D.E. da U.S.E. poderes para ler e aprovar, em nome do CDE, o 
Regulamento Padrão da I COMJESP; a D.E. dará conhecimento ao CDE do regulamento 
aprovado. – 3) I Seminário e I Semana Espírita de Estudos Sociais, em Sorocaba: o CDE 
deliberou condicionar sua realização a um reestudo da matéria entre os dirigentes desse 
movimento e a D.E. em reunião conjunta. – A D.E., por delegação do C.D.E., deliberou 
em última instância. – 4) Atividades da USE no CFN da FEB: informações foram prestadas 
pelos srs. Presidente e Vice-presidente. – 5) O CDE aprova proposta da USE a ser levada 
ao CFN da FEB no sentido da conveniência de aquele órgão sugerir a realização, às 
entidades de âmbito estadual, no decorrer de 1966, congressos estaduais versando sobre o 
estudo dos temas educacionais à luz da Doutrina Espírita. – 6) o problema da sede da USE: 
é lida ao CDE da digo carta da FEESP sobre necessidade de demolição do prédio sito à rua 
Santo Amaro, nº 362. – Outrossim, é comunicada a mudança da sede da USE para a rua 
Maranhão, nº 404, em próprio também da FEESP. – 7) Tendo em vista proposta 
apresentada pelo Sr. Carlos Dias, o CDE aprovou, por unanimidade, a formação de um 
grupo de trabalho composto de elementos da USE (D.E., CME, e CREs), FEESP e demais 
Sociedades inicialmente patrocinadoras, para reformulação do panorama apresentado 
pelas Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, visando o entrosamento delas numa 
única Organização ou Sociedade de caráter  federativo para junção de seus esforços, em 
prol da Unificação, sem que a estrutura atual da USE seja alterada. – O CDE delegou 
poderes à D.E. para fixar o número de componentes do G.T. e solicitar aos órgãos e 
Sociedades requeridas a indicação dos nomes de seus representantes. – Cada órgão ou 
Sociedade formará o G.T. com igual número de elementos. – O G.T. deverá elaborar um 
anteprojeto de reformulação do panorama e apresentá-lo ao CDE. – Os CREs presentes 
aprovaram o nome do Dr. Altivo Ferreira para representá-los junto ao G.T. – 8) Campanha 
pró-construção da F.E.B. em Brasília: o C.D.E. aprova campanha em todo o Estado, pelos 
órgãos da USE; a Comissão Central, instituída junto à D.E.; aprovados os termos de uma 
conclamação da USE às suas congêneres dos demais Estados do Brasil. – 9) Reforma dos 
Estatutos da USE: o CDE aprova que a mesma seja cuidada em data e condições a serem 
estabelecidas pelos futuros órgãos direcionais da USE, a se renovarem proximamente. – 10) 
Próxima Assembleia Geral Ordinária da USE: conforme art. 6º, parágrafo 1º dos Estatutos, 
dois meses antes do término de seus mandatos, as UDEs e as UMEs; e um mês antes dos 
CREs e CME e as Sociedades inicialmente patrocinadoras, indicarão os seus representantes 
para a composição dos órgãos diretivos da USE na gestão seguinte (UMEs e UDEs renovam-
se em abril; CREs e CME, Patrocinadoras e Sociedades Especializadas renovam as 
representações em maio; instalação do novo CDE e eleição da nova diretoria executiva 
durante a Assembleia Geral, em 9 e 10 de julho de 1966, em São Paulo. – 11) Várias: a) 



Natalino J. Oliva, da 9ª Zona, faz a leitura de um trabalho sobre “Penitenciária do Estado 
infringe o Regulamento e a Constituição Brasileira”, onde solicita providências do Depto. 
Jurídico do Estado junto à Secretaria da Justiça. – Por aprovação do CDE, a D.E. 
representará, a respeito, junto ao Sr. Governador do Estado. – b) o representante do 9º 
CRE, solicita providências relativamente aos impressos do IBGE acerca dos termos 
“Religião Espírita Kardecista ou Umbandista”: objetivando esclarecer a questão a D.E., 
pelos anais competentes, dirigir-se a ao IBGE, tão logo receba impressos em poder do 9º 
CRE. – Livre ainda a palavra, e como dela ninguém mais quisesse fazer uso, o Sr. Presidente, 
às 12,50 hs., da por encerrada a reunião, convidando o confrade Mirolo de Bebedouro, a 
proferir a prece de encerramento dos trabalhos. – Nada mais havendo a registrar, eu Abel 
Glaser, 3º Secretário, dei por terminada esta ata por mim lavrada, e que submeto à 
apreciação de todos os presentes que juntamente comigo a assinam. 
 
Assinaturas 













Ata # 119 – 10 de julho de 1966 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da Primeira Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União as Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo, digo, 119ª Reunião da USE. 
 
Aos dez dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta e seis, às nove horas e quinze 
minutos, no Salão Caibar Schutel, gentilmente cedido pela Federação Espírita do Estado 
de São Paulo, sita a Rua Maria Paula, nº 158, nesta cidade de São Paulo, realizou-se a 
primeira reunião do novo Conselho Deliberativo Estadual da “USE”, empossado em data 
de 9 de julho corrente, pela X Assembleia Geral Ordinária da “U.S.E.” com a finalidade de 
eleger e dar posse à nova Diretoria Executiva. Presentes os seguintes Conselheiros, que 
assinaram o Livro de Presença: I – Entidades Patrocinadoras; II – Sociedades Especializadas 
de Âmbito Estadual, rigorosamente espíritas; III – Conselhos Regionais e IV – Uniões 
Distritais – Abrindo a reunião, o Dr. Altivo Ferreira, presidente da X Assembleia, 
comunicou que, sendo uma Reunião do Conselho Deliberativo, deveria este indicar um 
Presidente e um Secretário “ad-hoc” para presidi-la e secretariá-la. Por proposta do Dr. Luiz 
Monteiro de Barros, foram conservados para presidente: Dr. Altivo Ferreira e para 
Secretário: Lindolfo Fernandes Neto. O Sr. Presidente, verificando haver número legal, deu 
por aberta a reunião. Na mesa diretora presente o Dr. Armando de Assis, vice-presidente 
da F.E.B. e presidente de honra da X Assembleia Geral Ordinária, que, convidado profere 
a prece inicial. Após explicações do Sr. Presidente sobre o Regimento Interno das reuniões 
do Conselho Deliberativo Estadual, solicitou da Assembleia propostas com referência a 
forma de votação dos conselheiros para eleição da Diretoria Executiva. Os Srs. Ignácio 
Giovine apresenta a de votação secreta, dando amplas justificações da mesma. É apoiado 
pelos Dr. Paulo de Toledo Machado e Sr. Marcio Ferreira. Apresentam proposta de votação 
por aclamação os Sr. José de Faria, Dr. Flávio Pinheiro e Dr. Roberto Previdello, que por 
sua vez justificaram a mesma. Após pedidos de apressamento do assunto por parte dos Sr. 
Valentim Martins e Israel Antonio Alfonso. O Sr. Presidente procede, então, a chamada 
nominal dos conselheiros para escolherem a forma de votação, e por 29 a 11 (vinte e nove 
a onze) estabeleceu-se o voto secreto. O Sr. Presidente suspende a reunião por dez minutos 
para a apresentação de chapas e nomes. Reabre a mesma e escolhe a Assembleia a Comissão 
para apurar os votos, composta dos Dr. Eurípedes de Castro, Dr. João Pereira Martins e 
Dr. Urubatão Pitta. Após a apresentação dos votos escritos e secretos em urna adequada 
procedeu-se a apuração, a qual indicou: - Presidente: - Sr. Carlos Jordão da Silva – 38 votos, 
Sr. Eurípedes de Castro – 2 votos; Para Vice-Presidente: Sr. Luiz Monteiro de Barros, 40 
votos; Para Secretário-Geral: Sr. Apolo Oliva Filho – 25 votos, Dr. Paulo de Toledo 
Machado – 13 votos, Sr. Lindolfo Fernandes Neto – 1 voto, em branco: 1 voto: Para 1º 
Secretário: Sr. Djalma de Deus Silva – 36 votos, Sr. Apolo Oliva Filho – 1 voto, Sr. Abel 
Glaser – 1 voto, Sr. Paulo Alves de Godoy 2 votos: Para 2º Secretário: - Sr. Paulo Godoy – 
33 votos, Sr. Abel Glaser – 7 votos, Para 3º Secretário: - Sr. Abel Glaser – 31 votos, Sr. 
Paulo Alves de Godoy 6 votos, Sr. Apolo Oliva Filho – 1 voto, Sr. Djalma d Deus Silva – 1 
voto,: Para 1º Tesoureiro: - Sr. Carlos Dias – 40 votos. Para 2º Tesoureiro: - Sr. Ignácio 
Giovane – 29 votos, Sr. Emílio Manso Vieira – 11 votos; Para Procurador: - Dr. Eurípedes 
de Castro – 31 votos; Sr. Carlos Jordão da Silva – 2 votos, Sr. Altivo Ferreira – 1 voto, Sr. 
Emílio Manso Vieira – 1 voto: em branco 5 votos. A seguir o Sr. Presidente procedeu a 
posse dos eleitos ficando assim constituída a Diretoria Executiva da “U.S.E.” para o biênio 
1966 – 1968: - Presidente: - Sr. Carlos Jordão da Silva; Vice-Presidente: - Dr. Luiz Monteiro 
de Barros, Secretário-Geral: - Sr. Apolo Oliva Fº, 1º Secretário: - Sr. Djalma de Deus Silva, 
2º Secretário: - Paulo Alves de Godoy, 3º Secretário: - Sr. Abel Glaser. 1º Tesoureiro: - Sr. 
Carlos Dias. 2º Tesoureiro – Sr. Ignácio Giovine e Procurador: Dr. Eurípedes de Castro, 
então a palavra, o Sr. Ignácio Giovine, para renunciar ao cargo e justificar que sendo 



Presidente do CME da U.S.E., e membro nato da Diretoria Executiva não poderia 
acumular dois cargos. Foi então eleito por aclamação para substituí-lo o Sr. Emílio Manso 
Vieira, que foi a seguir empossado. Agradeceu em nome da nova diretoria eleita o Sr. Luiz 
Monteiro de Barros e o Sr. Paulo de Toledo Machado abraçou o Sr. Apolo Oliva Filho 
falando do simbolismo da aliança do C.M.E. da U.S.E. com a nova Diretoria Executiva. 
Leu o Sr. Presidente a sugestão do 4º CRE de Taubaté no sentido de que fosse eleita uma 
Comissão para visitar o Sr. Carlos Jordão da Silva, e levar em nome do C.D.E. as notícias 
da eleição e a solidariedade do Conselho. Foram escolhidos unanimemente: Dr. Paulo de 
Toledo Machado, Sr. José de Faria, Sr. Ignácio Giovine, Sr. José Antonio Luiz Balieiro e 
Dna. Nelly de Barros. Seguiu-se a eleição dos representantes da “U.S.E.” junto ao CFN da 
Federação Espírita Brasileira e foram escolhidos pelo Conselho os Srs. Carlos Jordão da 
Silva e Dr. Luiz Monteiro de Barros. A seguir o Sr. Presidente comunicou a apresentação 
ao C.D.E. do Coral Espírita CIFACI, composto dos filhos do Dr. Eurípedes de Castro, e 
deu a reunião por encerrada, comunicando a próxima reunião do C.D.E. para setembro 
do corrente ano, em Piracicaba. Para constar, eu, Lindolfo Fernandes Neto, secretário “ad-
hoc”, lavrei a presente ata que vai assinada na forma regulamentar. 













Ata # 120 – 11 de setembro de 1966 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 120º Reunião do C.D.E. 

Aos onze dias do mês de setembro de mil novecentos e sessenta e seis, nesta cidade de 
Piracicaba, sito à rua Regente Feijó, 933, às nove horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo 
Estadual da “USE”, representado pela D.E.: vice- Presidente, Secretário Geral, 1º e 3º 
Secretários, 1º e 2º Tesoureiros, Procurador e Presidente do CME, das Entidades 
Integradas: FEESP, Liga Espírita do Est. S. Paulo, Sinagoga Espírita, União Federativa e 
Instituto Esp. de Educação, dos CRES 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º, 14º, 19º, 20º, 22º, 24º, 25º 
e 27º; das UDES da 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º, 14º, 15º, 16º, 18º, 19º e 20º; Estiveram 
presentes representantes da UMEs e Centros de Amparo, São Pedro, Sorocaba, Brotas, 
Mogi das Cruzes, Araraquara, Santo André, Santa Terezinha, Caçapava, Americana, 
Fernandópolis, Santo Anastácio e Franca. Abrindo a reunião, o confrade Monteiro de 
Barros, no exercício da presidência, na ausência do Sr. Carlos Jordão que se restabelece de 
uma operação cirúrgica, saudou os dirigentes do CRE de Piracicaba e a família Piracicabana 
pela acolhida e carinhos dispensados às caravanas de São Paulo e do interior, bem como 
agradeceu a estes pelo atendimento dado à convocação da USE. – Pediu em seguida, ao 
confrade Walter Accorsi, de Piracicaba, para fazer a prece de abertura da reunião. 
Observado silêncio houve importante mensagem do Plano Espiritual, através do médium 
Emílio M. Vieira, de incentivo e amparo aos nobilitantes trabalhos de Unificação. Aberta 
a reunião o sr. Presidente deu posse aos confrades Agnelo Morato e Jessé Zeferino Barcelos, 
do 20º CRE, e confrade Ary Lex, do Instituto Espírita de Educação. – A seguir informou 
que seriam apreciados os assuntos constantes da ordem do dia constantes da circular 
convocatória datada de 16/8/1966, da qual já havia se desincumbido do item I. Item II. 
Foi feita a leitura da síntese da ata da reunião anterior que, colocada em discussão, foi 
aprovada. Item III – O sr. Secretário-Geral procedeu a leitura de longo relatório da D.E., 
com inclusão do CME e do Dpto. Ass. Social, que foi aprovado. – Após essa leitura foi 
dada a palavra ao sr. Tesoureiro que apresentou o balancete de 31/8/66, fazendo 
pormenorizada análise da receita e despesa. Informou que a tiragem do jornal Unificação, 
a vista do pedido de redução pelos órgãos da USE, será de 6.000 exemplares mensais; – que 
o jornal está saindo com absoluta regularidade e o débito do mesmo para com o impressor 
é de apenas um mês e poderá ser atualizado, desde que os órgãos paguem em dia suas cotas. 
– IV – Expediente da Secretaria constou de carta do CRE de Presidente Prudente com 
donativos em cheque de Cr$ 1.000,00, pró construção da FEB em Brasília; V – Atividades 
da USE no CFN. Deu o confrade Monteiro de Barros algumas informações sobre as 
reuniões do CDE, mencionando não haver nada de especial a relatar, a não ser o grande 
interesse que vem despertando a reunião dos Presidentes, na qual a USE apresentará 
importante trabalho doutrinário, trabalho esse que o CDE tomará conhecimento nesta 
reunião. VI – Dinamização do Simpósio Centro-Sulino. – (aspecto doutrina). – Discorreu 
longamente sobre esse assunto o confrade Monteiro de Barros, solicitando aos órgãos da 
“USE” que, dada a relevância que comporta este tema, dessem os confrades representantes 
dos CREs, UDEs, Centros e Entidades Espíritas todo empenho para divulga-lo. Foi 
salientado o belo trabalho do CME que organizou diversos grupos de elementos 
capacitados para darem aulas e fazerem palestras nos centros da Capital. Dada a palavra ao 
confrade Abel Glazer dissertou, também, sobre este assunto e entregou a cada órgão 
presente à reunião, em tamanho grande e de bela feição gráfica, trabalho impresso referente 
ao Simpósio Centro-Sulino (aspecto Doutrina). – Item VII – Trabalho a ser apresentado 
pela USE na reunião dos Presidentes das sociedades de âmbito estatual, a realizar-se em 1 
e 2/10/66, na sede da FEB, na Guanabara, sobre o delineamento doutrinária dos 
Simpósios realizados, foi lido pelo confrade Luiz M. Barros, já aprovado pela D.E., para 
apreciação do CDE. Após a leitura, que durou cerca de mais de uma hora, pediu para falar 



sobre ele o confrade Flávio Pinheiro que, em nome do 7º CRE, apoiado pelo 8º CRE, 
propôs que fosse o trabalho aprovado em todos os seus termos pelo CDE. Propôs também, 
que o aludido trabalho fosse impresso e distribuído aos órgãos da USE, sem ônus para esta, 
independente da resolução da reunião dos Presidentes. – Deram apoio à proposta do sr. 
Flavio, os confrades Walter Accorsi, Ary Lex, Ignácio Giovine e Arnaldo Regis. – O CDE 
a aprovou e fixou em nº de 5.000 os opúsculos a serem impressos. Item VIII – 
Desdobramento do Departamento de Mocidade da “USE” e seu novo Regimento Interno. 
– O sr. Secretário Geral comunicou ao CDE que o Depto. de Mocidades, em a última 
reunião da D.E., tinha apresentado importante trabalho escrito sobre o Desdobramento 
do Dpto. de Mocidades da USE, que mereceu pronta aprovação. Leu o trabalho para 
conhecimento do C.D.E. Este tomou ciência, também, do Regimento Interno do Depto. 
de Mocidades aprovado pela D.E. Em reunião de 8 de agosto de 1966. Com respeito ao 
desdobramento do Dpto. de Mocidades o IX CRE fez a seguinte proposta que foi aprovada: 
1) Que os presidentes e membros de nossos CRES incentivem e possibilitem condições 
para o funcionamento de Departamentos de Mocidades; 2) – Que facilitem a atuação destes 
núcleos junto ao Depto. de Mocidade da USE, formando um movimento realmente 
estadual. Item IX – O III Congresso Educacional Espírita Paulista. Sobre este assunto o 
professor Emílio Manso Vieira tomou a palavra tendo o temário elaborado pela Comissão 
Coordenadora e D.E., informando que o Regimento Interno será providenciado logo, nele 
fazendo figurar as normas que regerão o Congresso. Inúmeras sugestões foram feitas pelos 
membros do CDE e anotadas pelo membro da Comissão. O regimento será levado à 
aprovação do CDE. A data para a realização do Congresso será possivelmente na 2ª 
quinzena de janeiro de 1967. X – Plano Bienal de Trabalho para gestão 1966/1968 foi 
aprovado pelo CDE. – Palavra livre. Com a palavra o representante de Bauru, 8º CRE, 
relacionou as atividades desse CRE e apresentou por escrito o Programa Geral das 
atividades da UME local compreendido de setembro de 1966 a julho de 1967. A UDE da 
4ª Zona comunicou que está construindo o albergue de Campos de Jordão para abrigar as 
famílias pobres que se dirigem àquela cidade em busca de tratamento. Nada mais havendo 
a tratar, deu o sr. Presidente a palavra ao confrade Walter Accorsi, que em breves palavras, 
demonstrou contentamento do CRE de Piracicaba em sediar reunião da USE e, ao mesmo 
tempo, anunciou que os membros do CDE seriam recepcionados com um almoço na 
Escola Superior de Agricultura. – O confrade Luiz M. Barros, em nome da USE, mais uma 
vez, agradeceu a hospitalidade do povo de Piracicabano e pediu ao companheiro Ignácio 
Giovine para proferir a prece de encerramento, tendo antes comunicado que a próxima 
reunião do CDE será realizada na sede da Liga Espírita de São Paulo, à rua Brigadeiro 
Tobias, nº 238. A de março será realizada em Jundiaí. Para constar, eu, Djalma de Deus 
Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata que, após discutida e aprovada, será aprovada na 
forma regulamentar.  
 



















Ata # 121 – 11 de dezembro de 1966 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos onze dias do mês de dezembro, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, à rua 
Brigadeiro Tobias no 238, na sede da Liga Espírita do Estado de São Paulo, às 9 horas, 
reuniu-se, ordinariamente, o CDE da USE, com a presença da Diretoria Executiva: 
Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º e 2º 
Tesoureiros, Procurador e Presidente do CME; das Entidades Integradas: Fed. Espírita do 
Estado de São Paulo, Liga Espírita do Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita, União 
Federativa e Instituto Espírita de Educação; dos Conselhos Regionais: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 
9º, 11º, 14º, 17º, 19º, 22º, 24º e 25º CREs; das Uniões Distritais Espíritas (CME):2ª, 3ª, 
4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª UDEs; representantes das UMEs de 
Sorocaba, Santos, Piracicaba e Departamento de Assistência Social da USE, cujas 
assinaturas constam do livro de presença. – O sr. Presidente, em cumprimento ao item I 
da Circular convocatória, apresentou comovida saudação aos órgãos presentes e, em 
seguida proferiu a prece de abertura. – Aguardando silêncio, houve mensagem do plano 
espiritual, através do médium Emílio Manso Vieira, no sentido de intransigente respeito à 
Pureza Doutrinária, não se permitindo que ideias estranhas venham contaminá-la. Item II 
– o sr. Apolo Oliva Filho procedeu a leitura da síntese da ata da reunião anterior que foi 
discutida e aprovada por unanimidade. O sr. Presidente propôs que após este item fosse 
apreciado o IX – Várias e Palavra Livre, considerando que os representantes do interior do 
estado, por terem hora marcada para viagem de retorno a sua cidade, quase sempre ficam 
sem tempo de apresentar seus assuntos. – Proposta aceita. – O confrade Roberto Previdello, 
de Bauru, renovou a sugestão para que a USE estude a possibilidade de instalar um 
Departamento Jurídico com a finalidade de tratar de assuntos ligados ao Governo e 
Repartições Públicas, como recebimento de verbas, registros assistenciais e outras, 
facilitando, assim, aos órgãos da USE do interior, que devido a pouca experiência destes 
assuntos, têm gastos e perda de tempo enormes. Informou que Bauru inaugurou um 
Hospital Psicopata para 400 leitos. – Participou a realização, para janeiro do próximo ano, 
de uma Semana Espírita patrocinada pela UME de Bauru. – Jaú congratulou-se com a 
direção do jornal pela pontualidade das remessa do Unificação e escolha dos artigos 
publicados. – Fernandópolis fez comentário a Conjesp, sua importância e a inclusão de 
assuntos para estudo como os ligados à Escola de Mr1diuns e Aprendizes do Evangelho. O 
representante de Jundiaí informou que a Reunião do CDE coincidirá com o encerramento 
da Semana Espírita local, devendo a DE proferir a palestra do dia 11/3/67. – O CME, em 
carta de 5/12/66, considerando a realização da 3ª Semana Espírita da cidade de S. Paulo, 
nos dias 2 a 8/7/1967, que tem como escopo a comemoração do 20º aniversario da USE, 
propôs e foi aprovada a transferência da reunião de junho para julho de 1967. – Informou 
que o Encontro dos Dirigentes Espíritas será realizado em abril p. futuro. – A União 
Assistencial Espírita da 6ª Zona apresentou carta solicitando autorização para proceder a 
reforma de seus estatutos. O CDE deliberou aguardar-se primeiro os estudos neste sentido 
estão sendo promovidos pela AMEA. – O Presidente do CME informou que a AMEA está 
preparando a reforma dos estatutos que será apreciada pelo CME e CDE. – Comunicou a 
renúncia do Presidente da AMEA que foi aceita. – O conselheiro Ary Lex pediu por carta 
dados estatísticos a respeito dos órgãos da USE que serão fornecidos na oportunidade pela 
Secretaria. – Voltando a sequência da Ordem do Dia a Secretaria, pelo item III, leu o 
Expediente que constou de: Carta do IX CRE, Ribeirão Preto, credenciando o sr. João 
Ferreira Filho para representá-lo. – Carta da FEESP credenciando seus representantes 



efetivos os srs. Pedro Jacintho e Eder Fávaro e suplentes: Edson Leonis e Waldemar Pedro 
Teixeira. – A seguir foi lido o relatório da Diretoria, integrado dos do CME, Departamento 
de Assistência Social e Tesouraria, que foi aprovado. – IV – O sr. Presidente leu Relatório 
sobre a reunião dos Presidentes das sociedades espíritas de âmbito estadual, realizada em 1 
e 2/10/66, na sede da FEB, na Guanabara. – O dr. Monteiro de Barros fez comentário ao 
relatório e criticou à Presidência da FEB e do CFN pela orientação dada à reunião. – O dr. 
Eurípedes de Castro, pela Liga Espírita do Estado de São Paulo e na qualidade de 
procurador da USE, apresentou sugestão ao Conselho Deliberativo Estadual da USE – que 
solicite à FEB a convocação de uma Assembleia Soberana ou Poder equivalente para 
novamente se pronunciar sobre a natureza do Espiritismo e sobre a inclusão nos Estatutos 
dos Centros, das entidades assistenciais e culturais espíritas, nas Organizações Federativas 
Espíritas e nos Estatutos da própria FEB, aquelas inalterabilidades a serem tomadas a bem 
da preservação dos princípios doutrinários e perpetuidade do movimento espírita na Terra. 
– O confrade Ary Lex propôs enviar mensagem de inconformismo pela atitude tomada 
pelo presidente da FEB, solicitando oportunidade para reestudar o assunto. – O sr. Altivo 
Ferreira propôs que o CDE envie uma mensagem de protesto, não se conformando com 
decisão do Presidente da FEB em não possibilitar a discussão da tese da USE. – A sugestão 
do sr. Eurípedes de Castro foi rejeitada. Falaram sobre as propostas dos confrades Ary e 
Altivo os sr. Abel Glazer, Milton Felipeli, Luiz M. Barros, Eder Fávaro, Ignácio Giovine, 
Pedro Jacintho, Carlos Jordão da Silva, dando apoio e fazendo algumas sugestões. – O CDE 
deliberou nomear uma Comissão compôs dos conselheiros Carlos Jordão da Silva, Paulo 
Castro e Altivo Ferreira para redigir uma moção de desaprovação à forma como foram 
conduzidos os trabalhos da reunião pelo Presidente da FEB a ser aprovada pelo CDE. – A 
moção foi redigida e aprovada pelo CDE nestes termos: 
 
“A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em reunião do Conselho 
Deliberativo Estadual de 11 de dezembro de 1966, pelo voto dos representantes da Liga 
Espírita do Estado de São Paulo, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, do 
Conselho Metropolitano Espírita, de 20 Uniões Distritais Espíritas , 27 Conselhos 
Regionais Espíritas e 95 Uniões Municipais, formando um conjunto de cerca de 1.000 
Centros e outras instituições espíritas unificados, resolveu, diante do relatório apresentado 
por seus representantes junto ao Conselho Federativo Nacional acerca da reunião de 
Presidentes de entidades federativas estaduais, manifestar à Diretoria da Federação Espírita 
Brasileira sua posição diante dos fatos ali ocorridos, nos termos abaixo: 
 

1- Mantém a USE integralmente a sua posição na defesa do conceito de Espiritismo 
como sendo o mesmo de “Doutrina Espírita”, consubstanciando na tese 
apresentada à consideração da reunião de Presidentes; 

2- Lamenta e desaprova a forma como foram conduzidos os trabalhos da referida 
reunião, impedindo-se o livre e democrático debate dos assuntos, anulando-se o 
exaustivo e criterioso trabalho dos Simpósios e, mais uma vez, deixando-se que 
pontos de vista restritos e divorciados da própria realidade do movimento espírita 
brasileiro, alicerçado em Kardec, prevalecessem sobre a pureza doutrinária do 
Espiritismo; 

3- Reafirma, não obstante o seu desacordo com as ocorrências e atitudes aqui 
referidas, seu proposito de manter-se fiel à Causa da Unificação da Família Espírita 
Brasileira, sob o pálio da Casa de Ismael, com o mesmo espírito de colaboração, a 
mesma compreensão fraterna dos problemas que nos assoberbam e a mesma 



disposição de trabalho construtivo em prol da consolidação do movimento espírita 
brasileiro. 

 
CE, São Paulo, 11 de dezembro de 1966.” 

 
Item V – Dinamização do Simpósio Espírita Centro-Sulino (aspecto doutrinário) a) Cursos 
aos oradores; b) Palestras nos Centros Espíritas. – Falou a respeito o confrade Abel Glazer 
sobre o trabalho na Capital e pediu aos demais órgãos que envidassem esforços para ativar 
estes cursos no Interior. – O confrade Fabio Dutra fez ampla exposição sobre o 5º Curso 
Intensivo de Preparação de Evangelizadores para a Infância e Juventude. – Leu carta e 
programa do Curso, entregando pormenorizado material aos órgãos da USE, sobre 
inscrição, data e local. Item VI – III Congresso Educacional Espírita Paulista, em 1967. – 
O dr. Luiz M. Barros expôs as dificuldades encontradas até o momento para se obter 
elementos e dados da Comissão Coordenadora. – O CDE, considerando a morosidade 
com que este assunto vem se desenvolvendo, autorizou a DE a reestruturar a Comissão 
encarregada de convocar o referido Congresso. – Item VIII – O CDE, apreciando o 
trabalho lido pelo confrade Luiz M. Barros, autorizou o Departamento de Doutrina da 
USE a apresentar estudos visando a difusão nos órgãos de alguns cursos dados na FEESP, 
tais como: Escola de Aprendizes do Evangelho, Escola de Médiuns, Cursos de Dirigentes 
de Sessão, etc. – O confrade Lindolfo Fernandes Neto apresentou Projeto do Programa da 
1ª Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas de São Paulo, a realizar-se de 
22/3/67 a 26/3/67, em Ribeirão Preto, que foi aprovado pelo CDE. A Liga Espírita do 
Estado de São Paulo, em carta de 11/12/1966, comunica que seu representante efetivo no 
CDE passa a ser o dr. Wenefledo de Toledo, em substituição ao dr. Eurípedes de Castro, 
enquanto Procurador da DE, permanecendo efetivo igualmente o sr. Agostinho 
Domingues, em substituição ao confrade Lindolfo Fernandes Neto. Nada mais havendo a 
tratar, após prece de agradecimento do confrade Paulo Castro, foi dada por encerrada a 
reunião. Para constar, eu, Djalma de Deus Silva, 1º Secretário, lavrei a presente ata que será 
aprovada na forma regulamentar. 
 
Assinaturas. 




















