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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

24 e 31 de Janeiro
14 e 28 de Fevereiro

21 e 28 de Março
11 e 25 de Abril
09 e 23 de Maio
13 e 27 de Junho
11 e 25 de Julho

08 e 22 de Agosto
05, 19 e 26 de Setembro

10 e 24 de Outubro
14 e 28 de Novembro
12 e 26 de Dezembro



 

 

Ata # 35 - 24 de janeiro de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, às vinte horas, com a presença dos confrades 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovine, 
Paulo Alves Godoy e 
Elphay Luiz Appollo, 

Reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE. A reunião teve início com prece de abertura do sr. 
Presidente. O sr. Secretário informou que, por se encontrar de viagem, o sr. Carlos Dias, pediu 
comunicar sua ausência à reunião. Lida a última ata e colocada em discussão, foi aprovada. O 
sr. Apolo Oliva Filho apresentou o expediente da Secretaria que constou de: Carta da FEESP, 
de 4/1/66, comunicando que recebeu carta precatória da Firma que está estaqueando o 
terreno ao lado do prédio da rua Santo Amaro, 362, onde a “USE” se reúne e que, em 
consequência desse serviço, não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo grave que 
venha a acontecer, visto o estado precário do aludido prédio da FEESP, ocupado pela “USE” e 
Assistência Social da FEESP. Em face da gravidade da comunicação e da urgência com que se 
deva resolver o assunto, os confrades Carlos Jordão da Silva e Apolo Oliva Filho procurarão 
alojamento para a “USE” junto à FEESP e o confrade Ignácio Giovine sondará a possibilidade 
de locomoção das reuniões e pertences da “USE” para o Instituto Espírita de Educação, pois 
em caso de na FEESP, por falta de espaço, não for a “USE” atendida, esta irá para o Instituto, 
se lá houver lugar. Qualquer dessas medidas serão tomadas em caráter precário. Carta da 
UME de São José do Rio Preto, de 22/12/1965, acompanhada de cópias dos Estatutos da 
Fundação Riopretense de Assistência Social. Foi lida a súmula da Ata do CFN, órgão da FEB, de 
4/12/65. O sr. Apolo Oliva Filho recebeu do confrade Altivo Ferreira, da cidade de Santos, 
correspondência de 4 exemplares contendo as conclusões do “1º Encontro de Educadores 
Espíritas de Cultura” enviados pelo confrade Otávio Melchiades Ulysses. O confrade Apolo 
informou que tendo falado por telefone com o irmão Otávio, deu-lhe ciência que a “USE” 
havia respondido sua carta e o convidará a participar da sua reunião de diretoria de 24/01/66; 
que, da conversa, sugeriu ao confrade de Curitiba ser oportuno apreciar primeiro as 
conclusões do “Encontro de Educadores Espíritas de Cultura”, realizado de 12 a 19/12/65, 
para depois julgar da oportunidade da vinda do confrade. O sr. Carlos Jordão da Silva 
comunicou que, em nome da DE, visitou o confrade e companheiro de Diretoria, dr. Bertho 
Condé, no Hospital dos Servidores Públicos, onde está internado para tratamento de saúde. 
O Departamento de Mocidades informou que o Curso de Regente de Coral Espírita alcançou 
amplo êxito, tendo o mesmo contado com 20 alunos. Informou, também, que Conselhos 
Diretores das Concentrações Regionais de Mocidades Espíritas, reunidos em São José do Rio 
Preto, em 11/12/1965, aprovou importante manifesto, cujo teor leu para conhecimento da 
DE. A Secretaria encaminhou acompanhado de carta para os Estados, o opúsculo “Movimento 
de Unificação”. O sr. Carlos Jordão da Silva leu artigo escrito pelo confrade Herculano Pires 
intitulado “Não podem os espíritos as deformações da doutrina” e propõe que seja o mesmo, 
pelo seu alto valor doutrinário, transcrito no jornal Unificacão. Aprovado. Longamente foram 
expostas ideias e sugestões sobre a maneira pela qual a “USE” deve prestar colaboração à FEB 
para construção de sua sede em Brasília. O confrade Carlos Jordão da Silva opinou pela 



 

 

constituição de Comissões que figurariam todos os Diretores e mais confrades integrados na 
Doutrina, sem figurar o nome da “USE”. Apolo Oliva e Ignácio Giovine foram favoráveis ao 
movimento em nome da “USE”. Consultados os Diretores a respeito foi deliberado que a USE 
faça campanha a favor da FEB de Brasília em seu nome, sendo que a palavra final seja dada 
pelo CDE e conste da pauta da reunião a ser realizada em Bebedouro este assunto. A DE 
apreciou esboço do trabalho feito pelo confrade Monteiro de Barros no sentido de propor ao 
CFN a realização de Congressos Educacionais Espíritas em cada Estado. Este assunto, também, 
será incluído na ordem do dia da reunião do CDE. Nada mais havendo a constar, após prece 
de agradecimento proferida pelo confrade Elphay Luiz Appollo, o sr. Presidente deu encerrada 
a reunião, cuja ata será aprovada na forma regulamentar. 
 
Em tempo: o confrade Monteiro de Barros apresentou esboço para a campanha de construção 
da FEB em Brasília que foi julgado oportuno e encaminhado à Presidência para estudo e 
revisão, se necessário. 
 
 

São Paulo, 24 de janeiro de 1966. 
 
 

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











 

 

Ata - 31 de janeiro de 1966 
Reunião Extraordinária 

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

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Abel Glaser, 
Ignácio Govine 

dos membros de departamento: 
Emílio Manso Vieira, 
Elphay Luiz Appollo, 
Roberto Domingos Andreucci e 
Lindolfo Fernandes 

e dos representantes das entidades patrocinadoras: 
Américo Montagnini, Presidente da FEESP e 
Eurípedes de Castro – Presidente da LEESP. 

O sr. Carlos Jordão da Silva, após abrir a reunião com uma prece, comunicou que esta reunião 
tinha sido convocada, por telefone, pelo Secretário Geral, em caráter extraordinário, em 
virtude de não se ter obtido êxito quanto às deliberações tomadas em a última reunião da DE, 
visto que a FEESP e o Instituto Espírita de Educação, com todas as suas dependências ocupadas, 
em face de suas inúmeras tarefas doutrinárias assistenciais e educacionais, não dispõem de 
espaço para localizar a “USE” provisoriamente; que dado a precária situação do prédio e a 
urgência de uma deliberação tomou a presente medida; que, felizmente ao seu ver, o confrade 
Américo Montanini, Presidente da FEESP, tinha uma notícia alvissareira para apresentar a DE. 
Dada a palavra ao sr. Américo, este informou que a FEESP possui um imóvel à rua Maranhão no 
404, próximo à Praça Buenos Aires, com amplas dependências e com capacidade para acolher 
comodamente a USE; que a FEESP não só acolheria a USE, em caráter transitório como vê a 
possibilidade de ajudá-la substancialmente nas despesas de mudança; que a FEESP se reunirá 
na próxima quinta-feira para deliberar sobre esses assuntos, cuja aprovação tem como certa. 
O sr. Presidente, diante do oferecimento da FEESP, consultou nominalmente a cada Diretor se 
aceitava ou não a oferta, tendo todos com expressivo contentamento votado pela aceitação. 
O sr. Carlos Jordão, em nome da DE, apresentou ao sr .Montanini os melhores agradecimentos 
pela atenção dispensada pela FEESP à “USE”. O confrade Eurípedes de Castro, Presidente da 
LEESP, disse também que estava presente à reunião para oferecer à DE, nesta emergência, 
dependências da LEESP para suas acomodações. O Presidente da DE, sensibilizado, agradeceu 
a gentileza do oferecimento, mas considerou o problema solucionado, pelo menos 
provisoriamente, com a espontânea atitude da FEESP mas que, de futuro, se a USE não tiver se 
instalado definitivamente e se a FEESP necessitar do prédio neste interim, não restará dúvida 
que a USE receberá com grande alegria a colaboração irmã da Liga Espírita. O sr. Presidente, 
considerando que o telefone não poderá ser transferido para a rua Maranhão, sugeriu que ele 
fosse instalado na FEESP até a “USE” se localize em suas próprias dependências. Aprovada 
unanimemente. Informou, ainda, que os diretores da firma que constrói ao lado do prédio 362, 
foram gentis e atenciosos, mostrando boa vontade em solucionar a questão amigavelmente. O 
confrade Ignácio Giovine propôs um voto de louvor à FEESP pela maneira fraterna e irmã com 



 

 

que atendeu os reclames da USE. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a constar, o 
sr. Presidente pediu ao confrade Américo Montanini para proferir a prece de encerramento o 
que foi feito de modo tocante. Para constar, lavrou-se a presente ata que será aprovada na 
forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 











 

 

Ata # 36 - 14 de fevereiro de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de fevereiro, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, com 
sua sede social, à rua Maranhão nº 404, reuniu-se, às vinte 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 de Godoy, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias e 
Ignácio Giovine; 

dos membros de Departamentos: 
Roberto Domingo Andreucci, 
Emílio Manso Vieira e 
Lindolfo Fernandes. 

O sr. Presidente, após proferir a prece de abertura da reunião, deu a palavra ao sr. Secretário 
para leitura da ata.  Aprovada esta a SECRETARIA apresentou o seguinte expediente: Carta da 
FEESP, de 8/2/66, comunicando que em reunião extraordinária, de 3/2/66, sua Diretoria, por 
unanimidade, aprovou a cessão, em caráter precário, do prédio da rua Maranhão 404, à “USE”, 
para instalação das secretarias da DE e CM, bem como deliberou contribuir com a importância 
a ser arbitrada para despesas de mudança e instalação da “USE”; Carta da ME “Eurípedes 
Barsanulfo”, de 4/2/1966, agradecendo cessão temporária da sede da “USE”; Carta de 14/2/66, 
expedida à IV Concentração de Mocidades Espíritas Centro-Sul, Piracicaba, credenciando os 
confrades Antonio G. Mariano, Rubens Candelária Torraga, Milton Filipeli e José Cláudio Fortes 
como representantes do Departamento de Mocidade da “USE”; idem à IIIª Concentração de 
Mocidades Espíritas do Nordeste – São José do Rio Preto, credenciando Flamarion Ismael Alves, 
Ives Moura Marinho e Abel Glazer; idem à XI Concentração de Mocidades Espíritas Noroeste – 
Araçatuba – credenciando: Edson Raszl e Nilza Morais Franco Raszl. A seguir a D.E. tratou dos 
assuntos que devem ser incluídos na ordem do dia da próxima reunião do CDE, a realizar-se em 
Bebedouro, no mês de março, dia 13, que serão transcritos na próxima ata. Sobre a convocação 
da Assembleia Geral Ordinária da “USE”, para renovação dos seus órgãos, serão tomadas todas 
as providências constantes do Capítulo IX – Disposições Gerais – art. 38- dos Estatutos. Os srs. 
Diretores longamente apreciaram o problema da sede da “USE” e concluíram que o assunto é 
de magna importância, devendo figurar na pauta da reunião do CDE para discussão e 
deliberação. Foi discutida a organização do grupo de trabalho (USE – FEESP e Liga) para 
reformulação do panorama apresentado pelas Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 
Assunto que, também, constará da ordem do dia da reunião do CDE. TESOURARIA comunicou 
que fará uma revisão dos mantenedores do jornal, pois a dívida do mesmo, no momento, é de 
Cr$ 1.200.000. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES – Boletim nº 1 da 1ª Confraternização de 
Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo será distribuído nas III, IV e IX 
Concentrações; 200 opúsculos “Movimento de Unificação dos Espíritas” serão também 
distribuídos nas Concentrações que se realizarão no Carnaval. O sr. Carlos Jordão da Silva pediu 
a Secretaria que relacione, por escrito, as pessoas que receberem chaves do prédio da FEESP, 
rua Maranhão, 404. Carta da “UME” de Sorocaba, de 1/2/66, participando a realização do Iº 
Seminário Espírita de Estudos Sociais, a realizar-se em agosto p. futuro e Semana Espírita de 6 
a 13/3/66 como preparatória desta realização. A D.E. tomou conhecimento do assunto e 



 

 

decidiu convidar uma comissão da UME ou o seu Presidente para pessoalmente poder, melhor 
conhecendo o desejo da UME, dar sua colaboração e apresentar suas sugestões. Nada mais 
havendo a constar, após a prece de agradecimento do confrade Luiz Monteiro de Barros, deu 
por encerrada a reunião o sr. Presidente. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 









 

 

Ata # 37 - 28 de fevereiro de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, 
em sua sede social à rua Maranhão no 404, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria Executiva 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, 
Carlos Dias, 
Abel Glazer, 
Roberto Domingos Andreucci, 
Elphay Luiz Appollo; 

dos membros do Departamento de Mocidades: 
Lindolfo Fernandes, 
Antonio Godoy Mariano, 
Milton Filipeli e 
Flamarion Ismael Alves. 

Feita a prece de abertura pelo sr. Presidente, foi dada a palavra à Secretaria Geral que 
apresentou o seguinte Expediente: Carta de 21/11/65 comunicando a fundação da UME de São 
Bernardo do Campo com a seguinte diretoria: Manoel Martins Romero, Presidente; Walter 
Como, Secretário e Lino Antonio, Tesoureiro. O sr. Secretário informou que, por telefone, a 
UME de Sorocaba acusou o recebimento da carta a ela endereçada pela DE, de 15/2/66, e 
deliberou suspender a Semana Espírita e Seminário que haviam programado. O sr. Secretário 
leu a circular contendo os itens da próxima reunião do CDE, do próximo dia 13/3/66, já enviada 
aos órgãos da “USE”, cujos itens são: 

“I – Abertura e saudação pela Presidência. Prece; 
II – Leitura e aprovação da ata anterior; 
III – Relatório da Diretoria Executiva; 
IV – Expediente da Secretaria; 
V – Atividades da USE no CFN da Fed. Esp. Brasileira; 
VI – Proposta da USE ao CFN da FEB sobre a realização de Congressos Educacionais 
Espíritas nos diversos Estados; 
VII – O problema da sede da “USE”; 
VIII – Campanha pró-construção da sede da FEB, em Brasília; 
IX – Próxima Assembleia Geral Ordinária das Sociedades Unificadas – “USE” – 
conforme art. 6, Parágrafo 1º dos Estatutos, dois meses antes do término de seus 
mandatos, as UDEs e as UMEs; e um mês antes os 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); 
X – Várias. Palavra Livre; 
XI – Encerramento”. 

Tesouraria: O sr. Tesoureiro apresentou balancete mensal, levantado a 31/1/66, analisando, 
pormenorizadamente, as contas do Ativo e Passivo. Prestou, ainda, além dos esclarecimentos 



 

 

solicitados, minuciosas informações sobre o jornal “Unificação”. O Departamento de 
Mocidades informou que foram realizadas, cumprindo programa aprovado, as três 
Concentrações Regionais (IV – Centro-Sul; III – Nordeste e XI – Noroeste) nos dias do Carnaval. 
O Departamento se fez representar em todas elas e apresentará relatório. Dia 27/2/66 foi 
realizada a 23ª Noite do Moço Espírita da Capital, na sede da União Federativa Espírita Paulista. 
Para as Concentrações de 1968, ficou resolvido o seguinte: Centro-Sul, em Mogi das Cruzes – 
Presidente Miguel de Jesus; Nordeste, em Araraquara, Presidente Tarso Masotti e Noroeste, 
em Presidente Prudente, Presidente Ivan Dutra. Assistência Social – recepcionou o Coronel 
Waldomiro Eiffer, Vice-presidente da Fed. Esp. do Rio Grande do Sul e Diretor da Instituição 
Espírita Amigo Germano, de Porto Alegre, nos dias 15 a 21/2/66. Mesa Redonda sobre 
Assistência Social à luz do Espiritismo, na IV Concentração de Mocidades Espíritas do Centro-
Sul do Estado de São Paulo, no dia 20/2/66. Giovine deu conhecimento à DE que o CME 
considerando a situação atual do jornal Unificacão, fará intensa e bem organizada Campanha 
a seu favor. Também, através do CME, no 2º semestre deste ano, será feita ampla divulgação 
dos temas aprovados pelo Simpósio Centro-Sulino. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a 
presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 











 

 

Ata # 38 - 21 de março de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e um dias do mês de março, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Maranhão, 404, reuniu-se, ordinariamente, a D.E. 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, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
Elphay Luiz Apolo e 
Roberto D. Andreucci. 

Após a prece de abertura feita pelo sr. Presidente, foi dada a palavra à Secretaria que 
apresentou o seguinte expediente: Circular sobre a Conclamação da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo (USE) às suas congêneres dos demais estados do Brasil sobre 
sede da FEB em Brasília. A síntese das deliberações do CDE, de 13/03/66, em Bebedouro a 
saber: 1) Ata da reunião anterior e relatório das atividades da DE no último trimestre, inclusive 
balancete da tesouraria: aprovados; 2) Regulamento Padrão da I Conjesp: delegados poderes 
à DE para apreciar e aprovar em nome do CDE o anteprojeto apresentado, cientificando-o do 
Regulamento aprovado; 3) I Seminário e I Semana Espírita de Estudos Sociais, em Sorocaba: 
deliberou-se condicionar sua realização a um reestudo da matéria entre os dirigentes desse 
movimento e a DE, por, digo, em reunião conjunta. A DE por delegação do CDE, deliberará em 
última instância; 4) Grupo de Trabalho de elementos da U.S.E. (DE, 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 função de seus esforços em 
prol da Unificação, sem que a estrutura atual da “USE” seja alterada: aprovada sua formação. 
Delegados poderes à DE para fixar o número de componentes do GT e solicitar aos órgãos e 
sociedades referidos a indicação  dos nomes de seus representantes. Cada órgão ou sociedade 
formará o GT com igual número de elementos. O GT deverá elaborar um anteprojeto de 
reformulação do panorama e apresentá-lo ao CDE. Os CREs presentes aprovaram o nome do 
dr. Altivo Ferreira pra representá-los junto ao GT; 5) Campanha pró-construção da sede da 
FEB em Brasília: a) aprovada a campanha em todo o Estado, pelos órgãos da USE. b) os órgãos 
encaminharão suas contribuições à Comissão Central instituída junto à D.E; c) aprovados os 
termos de uma conclamação da USE às suas congêneres dos demais Estados do Brasil; 6) 
Reforma dos Estatutos: será cuidada em data e condições a serem estabelecidas pelos futuros 
órgãos direcionais da USE, a se renovarem proximamente; 7) Liberdade religiosa aos 
sentenciados da Penitenciária do Estado: a DE representará, a respeito, junto ao sr. 
Governador do Estado; 8) “Religião Espírita Kardecista ou Umbandista”: objetivando 
esclarecer a questão, a DE, pelos canais competentes, dirigir-se-á ao IBGE, tão logo receba 
impressos do 9º CRE;  9) Proposta a ser levada ao CFN da FEB no sentido daquele órgão sugerir 
às entidades de Âmbito Estadual, no decorrer de 1966, a realização de Congressos Estaduais, 
visando os estudos dos Temas Educacionais à Luz da Doutrina Espírita. O sr. Secretário fazia 
referência à carta da UME de Sorocaba, de 2/3/66, sobre a Semana Espírita e Seminário, já 
apreciada pelo CRE, quando elementos espíritas daquela cidade, srs. José Carlos Dorini Ramos, 



 

 

Sidney Nicolau Venturi e Armando Oliveira Lima, ingressaram à sala de reunião. Saudados pela 
DE foram, imediatamente, cientificados das deliberações tomadas sobre o assunto em 
referência . Os três confrades tiveram oportunidade de usar a palavra, emitindo cada um seu 
ponto de vista com referência ao problema. Todavia, como nenhum deles representava a UME 
de Sorocaba, a DE resolveu que oficiará àquela UME dando por escrito a deliberação do CDE 
e, em reunião oportuna, com data a ser previamente marcada e com a presença de membro 
da direção da UME, com ampla liberdade e com o coração aberto, estará disposta a apreciar 
o assunto “Semana Espírita e Seminário Espírita”. Carta enviada ao 14º CRE agradecendo a 
hospitalidade e carinho dispensados aos órgãos da USE. Carta à FEESP solicitando a cessão de 
1 dos seus salões, nos dias 9 e 10/7/1966, para a realização da Assembleia Geral Ordinária das 
Sociedades Unificadas (USE); Carta à mesma FEESP, em 17/3/66, agradecendo o donativo de 
Cr$ 375.000 e autorizando a transferência do telefone para sua sede até que a USE se instale 
definitivamente. Já foi encaminhada carta à CTB pedindo a transferência. A DE, apreciando 
sugestão do confrade Ignácio Giovine; deliberou que os órgãos da “USE” que compõem o 
Grupo de Trabalho para reformulação do panorama apresentados pelas Sociedades Espíritas 
indique cada um até 3 elementos. A secretaria oficiará correspondência a respeito. Convite 
recebido da confreira Elza Mazzinetto Machado para as solenidades de sua formatura pela 
Faculdade de Direito de Taubaté. O Departamento, digo, a Mocidade Espírita Eurípedes 
Barsanulfo fará um ciclo de estudos sobre temas da Combesp de Barretos. Nada mais havendo 
a tratar, após prece do confrade Apolo Oliva Filho, foi encerrada a presente reunião, cuja ata 
será aprovada na forma regulamentar e assinada por quem de direito. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 













 

 

Ata # 39 - 28 de março de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de março, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, em 
sua sede social , à rua Maranhão nº404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da 
“USE”, com as presenças dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovine, 
Carlos Dias, 
Roberto D. Andreucci, 
Emílio Manso Vieira. 

Presentes, também, o 
dr. Eurípedes de Castro e 

os diretores da UME de Sorocaba, 
srs. Sylvio de Oliveira Lima, 
Afonso Martins, 
Olavo dos Santos e 
Marcelino Fernandes e 

dos visitantes, de Sorocaba, 
Armando Oliveira Lima e 
José Carlos Dorini Ramos. 

O sr. Presidente, após proferir a prece de abertura da reunião, comunicou que, antes de tratar 
dos assuntos da Diretoria, iria dar a palavra ao srs. membros da UME de Sorocaba que estavam 
presentes para tratar das questões constantes da Carta que lhes fora enviada pela “USE”, 
datada de 22/3/1966. Utilizando da palavra, o sr. Armando de Oliveira Lima, pediu desculpas á 
DE se, na última reunião que comparecera, não fora muito feliz nas suas expressões.  Afirmou 
o seu grande desejo de ser um elemento trabalhador do  Movimento de Unificação e para isso 
iria se aproximar dos órgãos direcionais da “USE”, para com eles bem se entrosar. O sr. 
Presidente agradeceu o oferecimento da colaboração e fez sintética exposição dos altos e 
elevados sentido do Movimento de Unificação. Dada a palavra à “UME” de Sorocaba, seus 
membros afirmaram que sendo de interesse dela a realização de um programa de estudos 
sociais naquela cidade, desejava acertar com a DE a maneira ideal para que o trabalho se 
enquadrasse perfeitamente dentro do Movimento de Unificação. O sr. Presidente e demais 
diretores deram pormenorizados esclarecimentos sobre a questão e, das explicações dadas, a 
UME chegou à conclusão que o nome de I Seminário não era o apropriado para o caso e por 
sugestão da DE denominará a realização de “1º Ciclo Regional Espírita de Estudos Sociais”. 
Quanto ao temário, feita uma alteração e suprimido o tema “Os espíritas e a política, ficou 
assim aprovado: 1) Função Social do Evangelho; 2) Assistência Social e Serviço Social; 3) Os 
Problemas Sociais ante à Filosofia Espírita e 4) Pacto Áureo e Unificação. O presente assunto 
foi tratado com a mais ampla liberdade e o desfecho feliz que teve, trazendo grande alegria à 
DE e UME, foi uma demonstração da permanente assistência do Alto ao Movimento de 
Unificação. A UME de Sorocaba enviará correspondência à DE de todo assunto tratado, sendo 
que o “1º Ciclo Regional Espírita de Estudos Sociais” será feito através do 2º CRE. Dado o 
adiantado da hora, os srs. visitantes se  retiraram, pois ainda esta noite voltariam a Sorocaba. 
O sr. Presidente pediu ao sr. Secretário para apresentar o expediente que constou de: Leitura 



 

 

da Súmula da Ata do CFN, de 5/3/66; carta do M.U.E, de 25/3/66, comunicando a realização, a 
partir de 13/4/66, de um Curso de Noções de Serviço Social e Ciências afins; Carta da FEESP, de 
24/3/1966, convidando a “USE” para as comemorações do seu 30º aniversário; Ciclo de 
Estudos Sobre Temário da  XVIII Comelesp, de 2 e 3/4/1966, sob os auspícios do Departamento 
de Mocidades da USE e carta da FEESP de 22/3/1966 colocando seus salões á disposição da 
“USE” nos dias 09 e 10/7/1966, para realização das Assembleias Gerais. O sr. Secretário 
informou que enviou carta aos órgãos da “USE” e Sociedades Patrocinadoras comunicando 
resolução da DE de admitir que cada um indique 3 elementos para formar no Grupo de 
Trabalho para reformulação do panorama apresentado pelas Sociedades Espíritas do Estado 
de S. Paulo. Nada mais havendo a constar, com prece do confrade Eurípedes de Castro, deu o 
sr. Presidente por encerrada a reunião, cuja ata será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 









 

 

Ata # 40 - 11 de abril de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, em sua sede 
social, à rua Maranhão nº 404, 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 Glaser, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, e 
Roberto Domingos Andreucci; 

e prece proferida pelo sr. Presidente. 1) Expediente: a) circular 2/66 da UME de Santo André 
em que comunica, entre outros assuntos, confecção de placa metálica com os dizeres “Adeso 
à UMESAN”, a ser fixada nos centros espíritas unificados do munícipio; e reestruturação da 
UME de Registro; b) por solicitação dos dirigentes do certame, fica adiado para 29/10 a 2/11/66 
o I Ciclo Regional Espírita de Estudos Sociais; c) é comunicada a II Concentração dos 
Universitários Espíritas de Araraquara que se realizará nos dias 2, 3 e 4 de setembro; d) 
Combesp: conforme programada, realizou-se a XX digo XVIII Concentração, na cidade de 
Barretos, nos dias da chamada Semana Santa; pela USE compareceram o sr. Secretário Geral e 
inúmeros componentes do Departamento de Mocidades, inclusive seu Diretor; os dez 
elementos encarregados de estudar o enquadramento da Combesp ao Pacto Áureo, acharam 
por bem encerrar as atividades do movimento nos moldes vigentes até então, propondo, 
entretanto, que as concentrações interestaduais tenham prosseguimentos, de três em três 
anos, abrangendo os Estados que integravam a Combesp e outros que se venham a interessar, 
prontificando-se o Departamento de Mocidades da USE a interessar, através dos órgãos 
competentes, uma das cidades do nosso Estado para sediar, em época oportuna, a primeira 
interestadual nos nossos moldes, de conformidade com a deliberação do CFN da FEB. e) 
Comjesp: por ocasião da XVIII Combesp, reuniram-se elementos do CD da I Comjesp, do 
Departamento de Mocidades da USE e outros interessados, inclusive o dr. Luiz Francisco Giglio, 
reestruturando o regulamento à I Comjesp: Apolo Oliva Filho e Abel Glaser, encarregados de 
opinar sobre o referido regulamento, dão seu parecer favorável, o qual é referendado pela DE; 
f) Carta da UME de Botucatu, comunicando seu novo Presidente na pessoa do sr. Miguel 
Mastranjo e solicitando reduzir para um número a remessa do jornal “Unificação”. g) carta da 
CTB, datada de 30/3 alegando impossibilidade de transferir, no momento, o telefone da USE 
para a FEESP. O sr. Vice-presidente encarregar-se-á de novo contato com a CTB, através pessoa 
de suas relações; 2) por proposta do sr. Presidente, o “Unificação” notificará o curso intensivo 
de formação de evangelizadores que se realizará na cidade de Franca de 23 a 30/7/66, sob os 
auspícios da USE, pelo Departamento de Infância e Juventude da FEESP e 20º CRE; 3) O sr. 
Secretário Geral distribuiu circulares referente à próxima Assembleia Geral da USE; 4) 
Tesouraria: separou quinze coleções completas do jornal “Unificação”, faltando apenas o nº 1; 
5) Departamento de Mocidades: compareceu à XVII Combesp e continua acompanhando de 
perto os preparativos e a organização da I Conjesp; normal o movimento de moços na Capital 
e no interior do Estado; 6) Departamento de Assistência Social: continua recebendo 
solicitações, à Cruz Vermelha, de alimentos para as obras assistenciais espíritas; 7) CME: 
comunica o sr. Ignácio Giovine que o CME prossegue suas providências para realizar a 
dinamização das resoluções do Simpósio Centro-Sulino no aspecto Doutrina, bem como 
Campanha em benefício da sede da FEB em Brasília; 8) CFN: o dr. Luiz Monteiro de Barros 



 

 

participa os assuntos tratados à última reunião do CFN da FEB, na qual esteve presente. 
Estando livre ainda a palavra, e como dela ninguém quisesse fazer uso, o sr. Presidente deu por 
encerrada a reunião às 22,00 horas, após prece de encerramento proferida por Ignácio Giovine. 
 
 
Abel Glaser, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 











 

 

Ata # 41 - 25 de abril de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, em 
sua sede social, à Rua Maranhão no 404, às vinte horas, reuniu-se 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 Glaser, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
Roberto Domingos Andreucci e 
Elfay Luiz Appollo, 

e prece proferida pelo sr. Presidente. 1) Expediente: a) lida e aprovada a ata da reunião 
anterior; b) é participada à DE a 5ª Semana Espírita de Campinas e 19ª Concentração 
Confraternativa do 3º CRE da USE, de 30/6 a 3/7/66; c) é notificada a 1ª Semana Espírita de 
Campos do Jordão, de 10/4 a 17/4/66; d) toma-se conhecimento das festividades do 40º 
aniversário do Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo, de Ribeirão Preto, de 15/4 a 8/5/66, em 
carta datada de 5/4/66; e) carta de Jundiaí solicita a presença de um dos diretores da USE no 
dia 7/5/66 por ocasião da próxima reunião da UME tendo se prontificado o sr. Secretário Geral; 
f) em carta de 18/4, a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém indica os srs. Eduardo Costa e Ivan 
Rosin para integrar o “Grupo de Trabalho”; g) com a mesma finalidade, em carta de 21/4, o 
CME indica os srs. Paulo Toledo Machado, Ignácio Giovine e Alcebíades Beltran; h) em carta de 
22/3, o jornal “O Caminho”, de Guaxupé, solicita empréstimo de clichês e autorização para 
transcrever artigos do jornal “Unificação”: aprovado. 2) Com referência à proibição de leitura 
de livros espíritas na Penitenciária do Estado, resolveu-se encaminhar o respectivo ofício ao 
seu corregedor, por ser mais conveniente. 3) Departamento de Mocidades: recebeu seu diretor 
carta do Departamento da Infância e Juventude da FEB e trabalho sobre a “Integração do Moço 
no Centro Espírita”, cujo teor dá conhecimento à D.E. Prosseguem os estudos para desdobrar 
o Departamento à próxima gestão, objetivando sua maior especialização como órgão 
orientador do movimento juvenil estadual. 4) Departamento de Assistência Social: notifica 
carta da Federação de Obras Sociais, na qual solicita colaboração da USE fornecendo relação 
dos endereços de Centros e obras assistenciais espíritas, e de cuja tarefa o Diretor do 
departamento se desincumbirá. 5) CME: informa o sr. Ignácio Giovine que prosseguem no CME 
os estudos e providências relativas à dinamização do “Centro Sulino” e a Campanha pró FEB 
em Brasília. 6) O sr. Carlos Dias comunica ter sido providenciada a expedição dos folhetos sobre 
“Unificação”. Livre ainda a palavra e, como ninguém mais quisesse fazer uso, o sr. Presidente 
dá por encerrada a reunião às 21,15 horas, após prece de encerramento proferida por Roberto 
Domingos Andreucci. 
 
 
Abel Glaser, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 42 - 09 de maio de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, à Rua 
Maranhão nº 404, às vinte horas, reuniu-se 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, 
Ignácio Giovine e 
Roberto Domingos Andreucci. 

Justificou sua ausência, por motivo de viagem, o sr. Carlos Dias. Presentes ainda os diretores 
da UME de Santo André, 

Cícero Pimentel e 
Antônio Tibério. 

Após a prece de abertura dos trabalhos, proferida pelo sr. Presidente, procedeu-se à leitura, 
aprovação e assinatura da ata da reunião anterior. 1 - Expediente: a) circular da UME de Santo 
André, participando a 15ª Semana Espírita de 24 a 31/07/66, bem como Chá Beneficente, 
exposição de obras esperantistas e almoço na Casa Transitória da FEESP; b) participa o sr. 
Presidente ter comparecido à Assembleia Geral do Centro Espírita Emmanuel de São Bernardo 
do Campo, por solicitação daquela entidade, no dia 29/04/66, quando foi eleita sua nova 
Diretoria, tendo na ocasião colaborado para maior brilho daquela, assegurando seu equilíbrio 
e o alcance dos seus elevados objetivos; c) a UME de Porto Feliz, do 2º CRE, comunicou sua 
nova Diretoria, eleita em assembleia realizada a 24/04/66. 2 - Tesouraria: apresenta balancete 
do mês de abril, somando tanto no ativo como no passivo CR$ 9.193.328. 3 - Departamento 
de Mocidades: realizou mais uma reunião mensal com as Mocidades Espíritas da Capital e 
Arredores; está amadurecendo a ideia do desdobramento do Departamento, criando e 
fazendo funcionar o DM do CME. 4 - Departamento de Assistência Social: seu diretor participa 
ter recebido convite da Cruz Vermelha para coordenar grupo de voluntários relativo ao 
“Alimento para a Paz”; comunica o dr. Luiz Monteiro de Barros, ter entrado em contato com 
a CTB, ficando a mesma de reestudar a transferência do telefone da USE para a FEESP; recebeu 
convite para coordenar mesa redonda sobre “Pacto Áureo”, por ocasião do I Ciclo Regional 
Espírita de Estudos Sociais a se realizar em Sorocaba; compareceu à reunião de pessoas 
especialmente convidados para troca de ideias que objetivaram enriquecer o órgão de 
propaganda doutrinária “Anuário Espírita”. 6) os momentos finais foram dedicados à troca de 
ideias sobre o “Grupo de Trabalho” composto para reestudar o panorama unificador nacional. 
Estando ainda livre a palavra, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da mesma, o 
sr. presidente deu por encerrada a reunião, às 22,15 hs, após prece de encerramento 
proferida pelo sr. Elfay Luís Appollo. Nada mais havendo a registrar, dei por encerrada esta 
ata, por mim 3º secretário lavrada, e que submeto à apreciação de todos os presentes que 
comigo a assinam. 
 
 
Abel Glaser, 3º secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 









 

 

Ata # 43 - 23 de maio de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de maio, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Maranhão 404, 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, 
Roberto Domingos Andreucci, 
Elphay Luiz Appollo, 
Ignácio Giovine e 
Abel Glazer. 

O sr. Presidente, abriu a reunião com uma prece, após o que, em nome da Diretoria, saudou 
em breves palavras o confrade Alberto Nery Cunha, da Argentina, presente à reunião. Foi lida 
e aprovada a ata da última reunião. A seguir a Secretaria apresentou o seguinte expediente: 
Carta de 23/5/66 endereçada ao Diretor Geral do Departamento dos Institutos Penais do 
Estado de São Paulo, solicitando informações se há restrições quanto à entrada de livros em 
algum dos Institutos Penais; Carta da FEESP, de 10/5/66 designando, em comemoração ao 30º 
aniversário de sua fundação, o dia 9 de julho para o dia da “Unificação”; Carta da UME de 
Campinas, de 6/5/66 comunicando que encaminhou diretamente à FEB, do Rio, a título de 
colaboração para a construção da FEB em Brasília, um cheque do valor de CR$ 220.575. A UME 
de Araçatuba comunicou que constituiu uma Comissão para trabalhar pela restruturação das 
UMES vizinhas, pedindo à “USE” autorização para este trabalho, o que foi dado; Carta da UME 
da 10ª. Zona comunicando que em Assembleia realizada por ela, foi constituída sua Comissão 
Executiva. O sr. Secretário Geral leu súmula da ata do CFN de 7/5/66; Carta da Sinagoga Espírita 
Nova Jerusalém, de 3/5/66 indicando Representantes para a 10ª. Assembleia da “USE”. Na 
inauguração do Lar Escola Cairbar Schutel, a Diretoria da USE esteve presente, congratulando-
se com seus dirigentes por magnífica realização. O sr. Presidente deu conhecimento dos termos 
das cartas que serão enviadas às Sociedades Espíritas de Âmbito Estadual sobre a reunião dos 
seus Presidentes, na Guanabara, sob os auspícios da FEB. Em caráter particular e pessoal, sobre 
o mesmo assunto, o sr. Presidente endereçará carta aos Presidentes das Entidades presentes 
ao Simpósio de Goiânia. O Departamento de Assistência Social recebeu carta da UME de Santos 
solicitando intercâmbio com o Departamento da “USE”. Carta do CME de 23/5/65, 
comunicando que em Assembleia de 23/5/66, digo 15/5/66 foi eleita a Comissão Executiva para 
o biênio 1966/1968 que é a seguinte: Presidente Ignácio Giovine, Vice – Presidente Alcebíades 
Bertan, 1º Secretário Zulmiro dos Santos Silva, 2º Secretário Ruy Nogueira Barbosa, 1º 
Tesoureiro Carlos D´Amico e 2º Tesoureiro Rubens de Souza. Participou, também, os 
representantes das “UDEs” na composição do CME. A UME de Mogi das Cruzes, conforme 
resolução do CDE, fará parte do 4° CRE. O confrade Paulo Alves Godoy representará a DE na 
fundação do Grupo Espírita Leon Denis, em Pirituba. Nada mais havendo a tratar, após prece 
de agradecimento do confrade Apolo Oliva Filho, 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 # 44 - 13 de junho de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de junho, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Maranhão 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE”, 
com a presença dos confrades: 

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

O sr. Presidente, após proferir a prece de abertura, deu a palavra à Secretaria geral, que 
apresentou o seguinte expediente: Carta da FEESP, de 24-05-1966, comunicando os nomes 
dos confrades José Gonçalves Pereira, Edison Leonis e Pedro Jacintho para formarem no 
Grupo de Trabalho em prol da unificação; a UME de Bauru, para este assunto, indica por carta, 
o nome do confrade Roberto Previdelo; Carta da Federação Espírita do Estado da Guanabara, 
digo, do Rio de Janeiro, de 24-05-66, pedindo 50 exemplares do trabalho “Movimento de 
Unificação dos Espíritas”; carta do Albergue Noturno de Porto Feliz, pedindo clichê da futura 
sede da FEB em Brasília. O sr. Presidente solicitou à Secretaria que escreva carta aos antigos 
colaboradores da “USE”, convidando-os para comparecerem à Xa assembleia da “USE”; 
informou que a FEB se fará representar na Assembleia pelo seu vice-presidente Armando 
Oliveira Assis. O confrade Apolo Oliva Filho proferiu palestra na Guanabara, na Casa Espírita 
João Pinto de Souza, gravou também dois programas espíritas na rádio local; o sr. Presidente 
informou que foi aprovado parecer da Comissão de Assistência Social do CFN, que ratificou as 
Conclusões Finais do Simpósio já realizados. Informou, ainda, que as palestras dos dias 1 e 2, 
por ocasião da Reunião dos Presidentes, na Guanabara, serão proferidas pelos confrades Luiz 
Monteiro de Barros e Divaldo Pereira Franco. Programa da 5ª Semana Espírita da Campinas e 
19ª Concentração Confraternativa da 3ª Região da “USE” de 30/06/65 a 03/07/66. Palestra de 
encerramento do confrade Luiz Monteiro de Barros. O sr. Presidente leu artigo do confrade 
Herculano Pires publicado no Diário de São Paulo, de 12/06/66, intitulado “Não vamos fazer 
confusão entre fenômenos e doutrinas”, ao mesmo tempo em que foi enumerando os 
grandes equívocos cometidos pelo articulista. A seguir, leu carta pessoal que endereçaria ao 
confrade Herculano. A DE, todavia, deliberou mandar uma carta ao mesmo, convidando-o a 
comparecer a uma de suas reuniões, considerando que pessoalmente os esclarecimentos 
poderiam ser mais amplos e pormenorizados. O confrade Jordão deixou sua carta em 
suspenso. O sr. Tesoureiro apresentou balancete de 31/05/66, fazendo do mesmo 
pormenorizada análise. Comunicou que as UMEs, com dois anos ou mais em atraso com o 
jornal, não o receberão mais. Informou que a FEESP deu, em auxílio para a mudança da “USE”, 
donativos num total de CR$ 750.000. Sugeriu a DE a encadernação do jornal “Unificação” na 
base de CR$ 5.000 para cada 48 números aproximadamente. Aprovado. A UME de Ribeirão 
Preto destinou a importância de CR$ 268.000 para a sede da FEB, em Brasília. Nada mais 
havendo a tratar, o sr. Presidente deu por encerrada a reunião às 23 horas, com prece de 
agradecimento por mim proferida. Para constar, lavrei a presente ata que será aprovada na 
forma regulamentar. 
 



 

 

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









 

 

Ata # 45 - 27 de junho de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de junho, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Maranhão, 404, às 20 horas, ordinariamente, reuniu-se 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 Godoy, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine 

e dos companheiros 
Eurípedes de Castro e 
Armando Oliveira Lima. 

Após a prece feita pelo sr. Presidente, a Secretaria apresentou a seguinte correspondência: foi 
enviada carta, datada 18/6/66, a esta “USE”, pela FEESP, sobre o seu 30º aniversário, 
acompanhada do Programa Artístico a ser apresentado durante as comemorações; foi 
encaminhada carta ao confrade Herculano Pires, para comparecer a esta reunião. O confrade 
em apreço não compareceu e nem deu resposta, até o presente momento à carta em 
referência. Convite da UME de Santo Anastácio para a Confraternização Espírita Regional que 
realizará de 25 e 26/6/1966. Carta do Lar Escola Cairbar Schutel agradecendo comparecimento 
de diretores da DE à sua inauguração. Carta da Liga Espírita do Estado da Guanabara, de 
3/6/1966, comunicando a eleição e posse de seu Conselho Diretor. Lida a súmula da ata do CFN 
de 4/6/1966. Carta da Mocidade Espírita Juparã, de 20/6/1966, criticando o parecer da 
Comissão de Doutrina indicada pelo CFN sobre os trabalhos dos Simpósios. A DE responderá 
que dito parecer não foi aprovado. A Secretaria tomou as providências necessárias e 
preparativas da Xª Assembleia Geral Ordinária da “USE”, fazendo publicar, para ser entregue e 
enviados aos órgãos, Projeto do Regimento Interno; circular de convocação contendo 
programa e um número do jornal "Unificação" onde se acha publicado o Regimento Interno do 
CDE. O sr. Armando Oliveira Assis deu amplas informações a respeito do "1º Ciclo Regional 
Espírita de Estudos Sociais”, anunciando que é desejo deste convidar, desde que as 
possibilidades permitam, o confrade dr. Humberto Mariotti, da Argentina. A DE autorizou o 2º 
CRE a cuidar da correspondência do Ciclo. O sr. Tesoureiro deu esclarecimentos verbais da 
situação financeira da "USE" e das despesas com a publicação do jornal. Por ocasião da 
Assembleia será apresentado o balanço de todas as atividades da "USE". A DE tomando 
conhecimento do apoio dado pelo CME a artigo publicado pelo confrade Herculano Pires, de 
domingo último, no Diário de São Paulo, deliberou enviar uma carta lamentando tal atitude, 
julgando que antes de se manifestar a respeito deveria ter procurado obter nas fontes diretas 
os esclarecimentos e explicações que lhe deem segurança nas deliberações a tomar com 
relação a assuntos que envolvam a conceituação geral da “USE”. A carta deverá consignar que 
a atitude do CME possa ser mal interpretada, fazendo parecer haver perfeito entendimento, 
como felizmente tem havido, dentro dos órgãos diretivos da USE. Esclarecer-se, também, ao 
CME que o representante da “USE” no CFN fez formal oposição ao parecer da Comissão de 
Doutrina a ponto de impedir a aprovação do dito parecer e que sua atitude (CME) pode colocar 
o representante da USE em má situação por aqueles que desconhecem o problema e a 
realidade dos fatos, que da atitude do representante da USE no CFN já tinha conhecimento um 



 

 

representante da USE, digo, do CME, membro da DE, ao ter lido a carta que teria enviada ao 
articulista J. Herculano Pires esclarecendo, principalmente, sobre a posição em foco daquele 
parecer da Comissão de Doutrina indicada pelo CFN. Todavia a carta não foi enviada, por ter 
havido proposta, que foi aprovada, para que se convidasse o sr. J. H. Pires para comparecer à 
reunião da DE , quando então, lhe seriam dadas todas as explicações necessárias. Nada mais 
havendo a tratar, o sr. Presidente pediu ao confrade Paulo Alves Godoy, para fazer a prece de 
agradecimento, antes, porém, o sr. Secretário Geral leu relatório da atual gestão da DE que foi 
aprovado para ser apresentado à Assembleia. Tomaram parte nesta reunião os confrades 
Roberto Domingos Andreucci e Elphay Luiz Appollo. Por este último, no final dos trabalhos, 
houve manifestação mediúnica de incentivo e colaboração. Para constar, lavrou-se a presente 
ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
 











 

 

Ata # 1 - 11 de julho de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Às vinte horas do dia onze de julho de hum mil novecentos e sessenta e seis, em sua sede social, 
à rua Maranhão 404, nesta Capital, reuniu-se a Diretoria Executiva da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, em sua primeira reunião administrativa do presente exercício, 
com a presença dos seguintes confrades: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glaser, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro, 
Elfay Luiz Appollo, 
Roberto Domingos Andreucci, 

mais os visitantes 
Nilza e Edson Ralsz. 

Após a prece de abertura dos trabalhos, proferida pelo sr. Vice-Presidente, que justificou a 
ausência do Presidente, sr. Carlos Jordão da Silva, o qual se encontra convalescendo após 
operação a que se sujeitou recentemente, passou-se ao desenvolvimento dos assuntos 
seguintes: 1) Direção dos Departamentos: aprovada a seguinte proposição: Doutrina, Luiz 
Monteiro de Barros; Organização: Apolo Oliva Filho; Publicidade: Paulo Alves de Godoy; 
Mocidades: Abel Glaser; Finanças: Carlos Dias; Jurídico: Eurípedes de Castro; Educação: Emílio 
Manso Vieira; Assistência Social: Roberto Domingos Andreucci; Social: Elfay Luiz Appollo. 2) 
Comissões Departamentais: cada Diretor de Departamento deverá organizar-se com pelo 
menos três auxiliares, para maior eficiência e dinamizações das suas atividades. 3) 
Licenciamento do sr. Presidente: concedido, pelo espaço de dois meses, para sua total 
recuperação. 4) Plano Bienal: até a próxima reunião, cada Departamento deverá elaborar o 
seu, baseado no anterior, suprimindo aquilo que já foi realizado e acrescentando o que for 
necessário e exequível. 5) Cobrança dos Assuntos Pendentes: constar sempre das atas as 
tarefas programadas e não realizadas. 6) Troca de ideias em torno do trabalho a ser 
apresentado por ocasião da reunião dos Presidentes de entidades unificadoras estaduais na 
sede da Federação Espírita Brasileira. 7) Troca de ideias, acerca do andamento das providências 
do Congresso Estadual de Educação, aprovado pelo C.D.E. – 8) Reforma dos Estatutos da USE: 
entregue ao sr. Diretor do Departamento Jurídico cópia dos estatutos, acompanhada de todas 
as propostas de reforma até agora recebidas, para, a título precário, elaborar um anteprojeto. 
9) 1º Encontro de Evangelizadores do Centro-Sul: atendendo solicitação dos confrades Nilza e 
Edson Ralsz, da cidade de São Caetano do Sul, formulada nesse sentido, e representando o 
ideal dos moços da Mocidade Espírita Allan Kardec daquele município, a DE definiu a seguinte 
orientação: a) essa realização deverá ser solicitada pelo órgão da USE local (UME de São 
Caetano), que deverá auspiciar o movimento; b) quanto à regulamentação do conclave, por 
tratar-se de algo inédito, é sugerido aos idealistas desse I Encontro coligirem todos os dados 
que puderem nesse sentido, aproveitando, principalmente, a experiência dos confrades da 
região Nordeste, que, segundo consta, têm realizado encontros dessa natureza, elaborando, 
se possível, um anteprojeto de regulamento, a ser observado nos certames posteriores. 10) 
Comissão Executiva do Departamento de Educação: para integrá-la, decidiu-se convidar os 
confrades: Éder Fávaro, Fábio Dutra, Creta Alves e Gilvete Ming. 11) Jornal “Unificação”: o sr. 
Carlos Dias comunica que, tendo em vista os cortes feitos recentemente, a impressão mensal 
passará a ser de seis mil exemplares. 12) Departamento de Mocidades: comunica reunião 



 

 

extraordinária no próximo dia 16, para constituição das novas comissões. 13) Carta do 
presidente da USE ao Prof. José Herculano Pires: não será publicada no “Unificação”, tendo em 
vista as ponderações havidas durante a X Assembleia Geral da USE. 14) Aprovada proposta do 
sr. Vice-Presidente, no sentido de encaminhar uma carta à Comissão do Congresso de 
Educação, solicitando temário, programa e sugestão a respeito da data de sua realização. 15) 
União Federativa Espírita Paulista: indicado Eurípedes de Castro e Abel Glaser para entrarem 
em contato com os dirigentes da mesma, objetivando sua maior integração no movimento 
unificador estadual. 16) Próxima Reunião do CDE: sugerir a cada órgão da USE relacionar as 
críticas e sugestões que julgue conveniente para o maior rendimento dos trabalhos do 
Movimento de Unificação. Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o sr. Presidente 
em exercício deu por encerrada a reunião, às 22,50 horas, convidando o sr. Secretário Geral a 
proferir a prece final. Nada mais tendo a registrar dei por terminada esta ata, por mim, 3º 
Secretário, lavrada, a qual submeto à apreciação de todos, e que será assinada por quem de 
direito. 
 

São Paulo, 11 de julho de 1966. 
 
Observação: presente também Ignácio Giovine. 
 
Luiz Monteiro de Barros 
Abel Glaser 
 











 

 

Ata # 2 - 25 de julho de 1966 
Diretoria Executiva 

 
As vinte horas o dia vinte e cinco de julho de um mil novecentos e sessenta e seis, em sua sede 
social, à rua Maranhão nº 404, nesta Capital, reuniu-se a Diretoria Executiva da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em sua segunda reunião administrativa ordinária 
do presente exercício, com presença dos seguintes diretores: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glaser, 
Carlos Dias, 
Emílio Manso Vieira, 
Roberto Domingos Andreucci, 
Elfay Luiz Appollo e 
Ignácio Giovine. 

Justificada ausência de Apolo Oliva Filho e Eurípedes de Castro, ambos viajando a serviço da 
Unificação. Após a prece inicial, proferida pelo sr. Vice-Presidente, procedeu-se ao 
atendimento do expediente, que constou do seguinte: Correspondência Recebida: da UME de 
São Caetano do Sul, datada de 15/7, propondo-se a promover o I Encontro de Evangelizadores 
Espíritas do Centro-Sul do Estado de São Paulo, com finalidades confraternativas  e de 
divulgação, cujo âmbito coincide com o da Região Centro-Sul de Concentrações de Mocidades 
Espíritas, devendo organizá-lo a Mocidade Espírita Allan Kardec daquele município, por 
designação da UME local, e referendando os nomes de Edson Raszl, Inês S. de Macedo e Heidi 
Miranda para Presidente, Secretária e Tesoureira do certame, respectivamente. Anexou cópia 
do programa a ser desenvolvido na reunião prévia, digo preparatória nos dias 13, 14 e 15/8, 
bem como cópia da carta enviada aos CREs da Região Centro-Sul. Tal pronunciamento vem 
atender exigência desta DE à realização desse movimento; do CME, datada de 25/7, solicitando 
aumentar de 1.730 para 1.900 a quota do jornal “Unificação”; do CME, data de 25/7 
congratulando-se com a DE pelo resultado da X Assembleia Geral da USE; da Maternidade 
“Casa da Mãe Pobre” do Rio de Janeiro, datada de 28/6, pedindo acusar recebimento de 1.200 
listas de nº 3431 a 4630, e igual número de cartas-apelo para ajudar a construção da futura 
nova sede da FEB em Brasília; do 1º CRE (Santos), datada de 30/6, comunicando sua nova  
diretoria: Presidente José de Freitas, da UME de São Vicente e Secretário Noêmia Spada, da 
UME de Santo André. Representantes junto ao CDE: Altivo Ferreira e Noêmia Spada, 
respectivamente efetivo e suplente; da UME de Ribeirão Preto, datada de 18/7, 
cumprimentando os Diretores da DE, eleitos na Assembleia Geral próxima passada, e anexando 
cópia da ata da sua 200ª reunião; da UME de Taubaté, datada de 8/7, comunicando a realização 
da sua 13ª Semana Espírita e anexando respectivo programa; da Federação Espírita do Rio de 
Janeiro, datada de 2/7, comunicando a realização da Segunda Grande Concentração Cristã-
Espírita, dia 13 de novembro, no Estádio Caio Martins, Niterói: orador Divaldo Pereira Franco; 
da I COMJESP: cópia de circulares ás MM.EE., datada de 20/6 agenda para a primeira reunião 
de representantes de Mocidades junto ao CD, que se  realizou em  Dracena nos dias 23 e 24/7; 
cópia do Temário Básico para concursos e torneios, testes e trabalhos escritos, da I COMJESP; 
da Federação Espírita do Paraná, datada de 28/6, confirmando comparecimento à reunião dos 
Presidentes, nos dias 1 e 2/10, na FEB; da União Espírita Cearense, datada de 3/7, também 
confirmando presença à reunião anteriormente citada; da Congregação Espírita Francisco de 
Paula,  do Rio de Janeiro, datada de 9/6, solicitando endereços das UMEs deste Estado; da UME 
de Santo André, datada de 9/6, comunicando nova diretoria e representantes junto à USE, 15ª 
Semana Espírita, de 24 a 31/7, e ato inaugural do Lar Maria, Educandário para Menores, a ser 



 

 

construído, no dia 3/7; Correspondência Expedida: dada ciência à DE de correspondência 
expedida pelo sr. Secretário Geral, como desincumbência das deliberações da reunião anterior. 
Fichas para Cadastro de Oradores do Estado: solicitada pelo Secretário Geral a impressão de 
mil, para o Departamento Social da USE. Comissão de Evangelização do Departamento de 
Educação: por se encontrarem em Franca, a serviço da USE, levando um Curso Intensivo de 
Evangelizadores, (23/7 a 30/7), ficaram os quatro confrades, cujos nomes foram lembrados, 
impossibilitados de comparecer a esta reunião da DE. Fá-lo-ão, contudo, no dia 8/8. Plano 
Bienal de Trabalho: Cada Diretor de Departamento deverá apresentá-lo na próxima reunião. 
Comissões para integrar os Departamentos da DE: seis nomes deverão ser apresentados, por 
escrito, também na próxima reunião. Reunião dos Presidentes na FEB: troca de ideias em torno 
de seu regimento interno foram mantidos. “Procurando Dirimir Confusões”: apreciado e 
aprovado pelos presentes trabalho do sr. Vice-Presidente com o título em epígrafe, no qual 
prova, baseado nas obras da codificação, serem sinônimos os termos “Espiritismo” e “Doutrina 
Espírita”. Departamento Social: hospedada pelo sr. Secretário Geral, nos dias 19 e 20/7, a prof. 
Cecília Rocha, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que tomou parte em 
confraternizações realizadas em Goiânia e Três Lagoas. Livre ainda a palavra, e como dela 
ninguém mais quisesse fazer uso, o sr. Presidente em exercício deu por encerrada esta reunião, 
às 23,15 hs, convidando o sr. Segundo Secretário a proferir a prece final. Nada mais havendo a 
registrar, dei por terminada esta ata, por mim, 3º Secretário, lavrada, e que será assinada por 
quem de direito, após a sua aprovação. 
 
 

São Paulo, 25 de Julho de 1966. 
 

Luiz Monteiro de Barros 
Abel Glaser 
 













 

 

Ata # 3 - 08 de agosto de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de agosto, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, em sua sede 
social, à rua Maranhão 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE”, com a 
presença dos confrades: Luiz Monteiro de Barros, 

Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Emílio Manso Vieira, 
Djalma de Deus Silva, 
Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Elphay Luiz Apolo, 
Roberto D. Andreucci, 
do jovem Lyndolfo Fernandes, 
Fábio Dutra e 
Gilvete Ming. 

Após prece proferida pelo sr. Vice-Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da última 
reunião. A seguir, a Secretaria apresentou o seguinte expediente: carta da Sinagoga Espírita 
Nova Jerusalém, de 8/8/1966, convidando a USE para comparecer à solenidade comemorativa 
de seu 50º aniversário de fundação, dia 31/8/66. A DE será representada pelos confrades: 
Eurípedes de Castro, Elphay Luiz Apolo, Luiz M. Barros e Djalma Deus da Silva; Convite da 
UMESP para o “Curso Teórico – Metódico – Intensivo do Livro dos Médiuns” a ser ministrado 
pelo dr. Ary Lex; convite do confrade Luiz M. Barros para o enlace matrimonial de sua filha a 
ser realizado dia 3/9/1966, às 21 horas, em sua residência; circular do Departamento Social 
sobre a formação do Cadastro de Oradores Espíritas; carta da FEB, de 6/6/1966 acusando o 
recebimento da importância de CR$ 1.200.000 remetida pela “USE” e entregue pelo confrade 
Luiz M. Barros; carta da FEESP – de 1-8-66 solicitando cópia do Pacto-Áureo; será realizado nos 
dias 13, 14 e 15/8/66, na cidade de São Caetano do Sul, o 1º Encontro de Evangelizadores 
Espíritas do Centro-Sul do Estado de São Paulo. Terminado o expediente da Secretaria o sr. 
Apolo Oliva Filho pediu ao sr. Presidente da reunião fosse dada a palavra ao sr. Fábio Dutra 
para expor seu ponto de vista com respeito ao convite que lhe fora feito para integrar o 
Departamento de Educação. Antes, porém, fez comentário a respeito das cartas enviadas à 
FEESP, pela Diretoria anterior, pedindo colaboração de elementos especializados de seu 
Departamento para integrar o Departamento de Educação, sendo que este, por várias 
circunstâncias, não conseguiu se organizar. O sr. Fábio Dutra, com a palavra, historiou os 
resultados obtidos com o “Primeiro Curso Intensivo de Evangelizadores para a Infância”, 
realizado em Franca e sobre o mesmo escreveu relatório que será publicado pelo “Unificação”. 
Sobre o Congresso de Educadores Espíritas, a ser realizado pela USE”, foram estudados 
importantes assuntos, cujos pormenores serão aproveitados no Regulamento a ser organizado 
pelo Departamento de Educação. Encerrado esse assunto o sr. Luiz M. Barros anunciou que, 
consoante o estabelecido em reunião anterior, os dirigentes de Departamento tinham a para 
apresentar trabalho s/ o plano bienal. O sr. Elphay L. Apolo, do Departamento Social, iria por 
em prática o plano aprovado em gestão anterior que a seu ver estava perfeito. Apresentou á 
DE os colaboradores do Departamento, srs. João Gomes de Freitas, Brigite Lecy Machado e 
Aureliano Bonaldi, os dois primeiros presentes à reunião. Os Departamentos de Doutrina e 
Assistência Social já entregaram seus trabalhos. O Departamento de Mocidades pediu licença 
para ler e comentar seu trabalho, pois desejava explicar seus considerandos. Isto feito, 
apresentou as seguintes propostas que foram aprovadas: a) – Desdobrar, em carácter 



 

 

experimental, pelo espaço de 1 (um) ano, o Movimento Moço Metropolitano do Departamento 
Estadual, criando e fazendo funcionar o Departamento de Mocidades do CME que, além de 
suas tarefas específicas, prestará ao Departamento de Mocidades da “USE” toda colaboração 
ao seu alcance; b) – O nome do jovem Milton Filipelli para Diretor do Departamento de 
Mocidades do CME e, consequentemente, para elemento de ligação com o Departamento 
Estadual; c) – A permanência do jovem Lindolfo Fernandes Neto na Presidência da Comissão 
Diretora do Departamento Estadual; d) – Indicar para integrar a Comissão Diretora do 
Departamento Estadual, além do sr. Lindolfo Fernandes, os jovens, Flamarion Ismael Alves, 
Miguel de Jesus, Uriel Vagas e Rubens O. Torraga; e) – que, para incentivar a presença do 
elemento de ligação do Departamento Metropolitano junto ao Departamento de Mocidades 
da “USE”, tenha o mesmo direito de voto nas reuniões do Departamento de Mocidades da 
“USE”.  Este mesmo assunto será levado à reunião do CDE para deliberação. O confrade Emílio 
Manso Vieira ficou encarregado da transferência do telefone da USE para a FEESP em caráter 
precário. O Departamento de Educação, tendo em vista o adiantado da hora, deixou seus 
assuntos para serem tratados, com prioridade, na próxima reunião da DE. O confrade Luiz M. 
Barros, por fim, informou que na reunião do CFN ficou deliberado que na reunião dos 
Presidentes  das Sociedades de Âmbito Estadual, de 1 e 2/10/66, somente terão direito a voto 
o Presidente de cada  entidade ou seu Vice-Presidente, se no exercício da Presidência. Nada 
mais havendo a tratar o sr. Presidente em exercício pediu ao sr. Abel Glazer para fazer a prece 
de agradecimento, após o que deu por encerrada a reunião. Para constar lavrei a presente ata 
que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Luiz Monteiro de Barros 
Djalma de Deus Silva 
 











 

 

Ata # 4 - 22 de agosto de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Maranhão 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE” 
com a presença dos confrades: 

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

e do membro do Departamento Social 
João Gomes Freitas. 

Após a prece do confrade Luiz M. Barros, foi lida, discutida e aprovada a ata da última reunião. 
A Secretaria, a seguir, apresentou o seguinte expediente: Carta do confrade Paulo Toledo 
Machado, de 17-8-66, encaminhando proposta de convocação do III Congresso Espírita 
Paulista, digo, Educacional Espírita Paulista e o respectivo Temário. Foram sugeridas as mesmas 
datas anteriormente fixadas para realização do III Congresso, apenas a alteração do ano 1967. 
A proposta de convocação e o Temário em referência foram aprovados. O CDE, em sua próxima 
reunião do dia 11-9-66, em Piracicaba, tomará conhecimento deste assunto. A Comissão 
especialmente nomeada e a DE em conjunto elaborarão o Regimento Interno do III Congresso 
Educacional Espírita. A UDE da 18ª Zona do CME enviou à DE programa sobre o ciclo de 
palestras que promoverá na Capital no sentido de dinamizar as resoluções do Simpósio Centro- 
Sulino. A seguir o sr. Secretário Geral apresentou a ordem do dia aprovada pela DE para a 
próxima reunião do CDE, em Piracicaba, que é a seguinte: I – Abertura e saudação pela 
Presidência. Prece. II – Leitura e aprovação da ata anterior. III – Relatório da Diretoria Executiva.  
IV – Expediente da Secretaria. VI – Atividade da USE no Conselho Federativo Nacional da FEB. 
V – Dinamização do Simpósio Centro-Sulino (aspecto Doutrina). VII – Trabalho a ser 
apresentado pela USE na reunião dos Presidentes das Sociedades de Âmbito Estadual, a 
realizar-se em 1 e 2/10/66, na sede da FEB, na Guanabara, sobre o delineamento doutrinário 
dos Simpósios realizados. VIII – Desdobramento do Departamento de Mocidades da “USE” e 
seu novo Regimento Interno. IX – O III Congresso Educacional Espírita Paulista (data, Temário, 
e Regimento Interno) e X – Plano bienal de trabalho para a gestão 1966/1968. O sr. Secretário 
comunicou haver recebido telefonema do confrade Roberto Previdelo, de Bauru, sobre o 
destino do saldo da 1ª Conjeb, considerando o atraso na impressão dos anais que esse saldo 
seja enviado à FEB (pró-construção-Brasília). O Departamento de Assistência Social comunicou 
haver recepcionado de 16/8/66 a 20/8/66 o cel. Waldomiro Eiffer, Vice-Presidente da 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nos dias 16 e 17 o Roberto Previdelo, de Bauru, e seu 
encaminhamento à Cruz Vermelha Brasileira para retirada de alimentos do “Programa 
Alimento Para a Paz”. A DE a seguir indicou os seus representantes para a reunião dos 
Presidentes, dias 1 e 2 de outubro de 1966, na Guanabara, que são Carlos Jordão da Silva. 
Assessores: Luiz Monteiro de Barros –  Doutrina e Unificação; Abel Glazer – Departamento de 
Mocidades e Roberto Domingos Andreucci – Departamento de Assistência Social. Nada mais 



 

 

havendo a constar, encerrou-se a reunião com prece de agradecimento feita pelo confrade 
Paulo Alves Godoy. Para constar lavrei a presenta que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Luiz Monteiro de Barros 
Djalma de Deus Silva 
 









 

 

Ata # 5 - 05 de setembro de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos cinco dias do mês de setembro, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, em sua 
sede social, à Rua Maranhão 404, às 20 horas, reuniu-se a DE da USE com a presença dos 
confrades: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Ignácio Giovine, 
Eurípedes de Castro e 
Roberto Domingos Andreucci. 

Após a prece do sr. Vice-Presidente, no exercício da Presidência, confrade Luiz M. Barros, foi 
pela Secretaria apresentado o seguinte expediente: carta da Livraria Allan Kardec Editora de 
16/8/1966 solicitando lista com endereços de Centros filiados à “USE”. Carta de Redatores 
Unidos, de 22/8/66 com idêntica solicitação. Por deliberação dos próprios órgãos da “USE” a 
DE está impedida de fornecer endereços. Carta do confrade Eder Fávaro, de 5-9-66, declinando 
do convite feito pela DE para entregar o seu Departamento de Educação, por acúmulo de 
compromissos. XI – Semana Espírita de Jacareí de 4-11/66 a 11/9/66. A palestra de 
encerramento está a cargo da “USE” – DE. A UME de Porto Feliz comunicou que de agosto a 
janeiro do ano corrente realizará intensa campanha pró construção da FEB em Brasília. – Carta 
da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, de 8-8-1966, participando a Grande 
Concentração Cristã Espírita, em Niterói, de 6 a 13/11/66. – A seguir a DE apreciou o trabalho 
do Departamento de Doutrina a ser lido em Piracicaba, na reunião do CDE, e se aprovado será 
apresentado na reunião dos Presidentes das Sociedades Espíritas de Âmbito Estadual, dias 1 e 
2/10/66, na Guanabara. O Magnífico trabalho em referência refuta o Parecer da Comissão de 
Doutrina indicada pelo CFN da FEB sobre as conclusões apresentadas pelas Comissões de 
Doutrina do Simpósios de Curitiba, Salvador, Pará e Goiânia. O Parecer da Comissão da FEB vem 
subscrito por Luiz de Oliveira Souza, Indalício Mendes e Getúlio S. Araújo. Apolo Oliva Filho 
propôs e foi aceito que sejam impressos 100 folhetos do Trabalho da Comissão de Doutrina da 
USE e distribuídos aos representantes dos Estados na reunião dos Presidentes. Dado o tempo 
empregado na apreciação do trabalho em referência e ao adiantado da hora foi a reunião 
encerrada, às 23,30 horas, com prece de agradecimento feita pelo confrade Djalma Deus Silva. 
Para constar lavrou-se a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Luiz Monteiro de Barros 









 

 

Ata # 6 - 19 de setembro de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezenove dias do mês de setembro, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Maranhão 404, às oito horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE” 
com a presença dos seguintes confrades: 

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

Tomaram parte na reunião os confrades 
Pedro Jacintho da FEESP, 
Antonio Schiriló e 
Waldomiro Silva Santos 

elementos convidados para colaborar com a Comissão de Finanças da “USE”. Após a prece de 
abertura feita pelo sr. Presidente em exercício foi lida, discutida e aprovada a ata da reunião 
anterior. A Secretaria, a seguir, apresentou o seguinte expediente: cartas da Federação Espírita 
do Estado do Rio de Janeiro de 30/8/1966; da União Espírita Cearense, de 1/9/66; da Federação 
Espírita Pernambucana, de 31/8/1966, da Liga Espírita da Guanabara, de 31/8/66 e da 
Federação Espírita de Mato Grosso, todas confirmando presença à reunião dos Presidentes de 
Entidades Espíritas de Âmbito Estadual a realizar-se na Guanabara de 1 a 2/10/66. A FEESP 
comunicou seus representantes junto ao CDE, sendo efetivos os srs. Pedro Jacintho e Eder 
Fávaro e suplentes os srs. Edson Leonis e Waldemar Pedro Teixeira. A Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul, em carta de 30/8/1966, solicita a indicação do confrade Apolo Oliva Filho como 
representante da DE na festa de confraternização comemorativa do Aniversário das Juventudes 
Espíritas de São Leopoldo e Nova Hamburgo, dias 15 e 16/10/66. O confrade Apolo Oliva Filho 
aceitou a incumbência. O sr. Presidente deu a seguir a palavra ao confrade Pedro Jacintho que, 
após demonstrar em breves palavras seu contentamento em participar da reunião, apresentou 
trabalho escrito da FEESP denominado “Contribuição da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, à I Concentração dos Presidentes das Entidades Espíritas Federativas Estaduais”. O sr. 
Presidente agradeceu em nome da “USE” a contribuição recebida que será aproveitada dentro 
de um dos itens do programa a ser debatido. O sr. Antonio Schiriló, com a palavra, informou 
que a sua presença à reunião era para tomar conhecimento dos assuntos relacionados com as 
finanças da USE e, após isto, com a colaboração do confrade Waldomiro da Silva Santos e dos 
colegas bancários, iria procurar dar toda a colaboração possível a este setor importante para 
as futuras realizações da “USE”, incluindo entre estas a campanha pró-sede própria. O sr. 
Secretário Geral leu, a seguir, as resoluções do CDE de 11-9-66 que são as seguintes: I – 
Aprovou trabalho da Comissão de Doutrina da “USE” a ser apresentado na reunião dos 
Presidentes das Sociedades Espíritas de Âmbito Estadual, a realizar-se nos dias 1 e 2/10/66, na 
sede da FEB, na Guanabara, sobre o delineamento doutrinário dos Simpósios de Curitiba, 
Salvador, Belém e Goiânia; II – Aprovou proposta do 7º CRE, Araraquara, no sentido de imprimir 
e distribuir aos órgãos da “USE”, sob as expensas destes, o Trabalho da Comissão de Doutrina 
referido no item anterior, independente do que for deliberado na reunião dos Presidentes de 
1 e 2/10/66; III – Aprovou o Plano Bienal de Trabalho da “USE” para a gestão 1966/1968; IV – 
Aprovou que cada Conselho Regional Espírita dinamize, na sua Região, as recomendações do 



 

 

Simpósio Centro-Sulino (aspecto doutrina), como o material coligado para esse fim e entregue 
na reunião; V – Aprovou que os Presidentes e membros dos CREs incentivem e possibilitem 
condições para o funcionamento de Departamento de Mocidades nos CREs e facilitem a 
atuação destes núcleos junto ao Departamento de Mocidades da “USE” formando um 
movimento realmente estadual; VI – Aprovou que a próxima reunião do CDE, na Capital, dia 
11/12/66, seja realizada na Liga Espírita do Estado de São Paulo, à rua Brigadeiro Tobias, 238. 
Lida também, a súmula da Ata do CFN da FEB, de 3/9/66. A UME de Presidente Epitácio realizará 
uma confraternização Espírita Regional nos dias 24 e 25/9/66. Carta do CME acompanhada do 
calendário das reuniões do CD do CME para 1966. O sr. Abel Glazer comunicou que a próxima 
reunião do Departamento de Mocidades será realizada na cidade de Botucatu. Quanto à 
reunião de Presidentes, na Guanabara, informou que o Departamento de Mocidades 
defenderá as revoluções dos Simpósios e está com todo material aprovado nos Simpósios para 
levar á aludida reunião dos Presidentes. O Departamento de Assistência Social foi convidado 
para coordenar o Diálogo Fraterno a ser realizado pela IIª Comecar, dia 2/11/1966, sob o tema 
“Assistência Social de Uma Mocidade Espírita”. Convite aceito. O Departamento de Assistência 
Social, no seu setor, na reunião dos Presidentes, sustentará as resoluções dos Simpósios. O 
confrade Paulo A. Godoy representou a DE no encerramento da 11ª Semana Espírita de Jundiaí. 
Nada mais havendo a constar o sr. Presidente, após prece de agradecimento proferida pelo 
confrade Pedro Jacintho, deu por encerrada a reunião. Para constar lavrei a presente ata que 
será aprovada na forma regulamentar. 
 
Luiz Monteiro de Barros 
Djalma de Deus Silva 
 













 

 

Ata # 7 - 26 de setembro de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Às vinte horas do dia vinte e seis de setembro de um mil novecentos e sessenta e seis, em sua 
sede social, à rua Maranhão nº 404, nesta Capital, reuniu-se a Diretoria Executiva da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em sua sétima reunião administrativa do presente 
exercício, com a presença dos seguintes diretores: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoi, 
Abel Glaser, 
Eurípedes de Castro, 
Roberto Domingos Andreucci e 
Ignácio Giovine. 

Cumpre registrar, ainda, a presença dos confrades 
Pedro Jacintho e 
Armando de Oliveira Rima. 

Após a prece de abertura dos trabalhos, proferida pelo sr. Vice Presidente, procedeu-se ao 
desenvolvimento dos assuntos seguintes: 1) Expediente: a) carta da CTB, datada de 14-9-66, 
comunicando que será instalado na FEESP, a título precário, o telefone da USE, de número 37-
8637; b) carta da II COMECAR, comunicando a realização da II Confraternização de Mocidades 
Espíritas da Capital e Arredores, no dia 14-9-66. 2) I Ciclo Regional Espírita de Estudos Sociais: 
tendo em vista uma série de dificuldades surgidas para a realização deste certame, dificuldades 
estas inerentes a vários aspectos da sua execução, e considerando que o seu adiamento não 
traz inconveniente algum, a Diretoria Executiva da USE, por proposta da Comissão Diretora, 
que manteve entendimentos com o 2º CRE e com a UME de Sorocaba, concorda no adiamento 
sine die do mesmo. 3) O sr. Secretário Geral comunica ter providenciado a mimeografia do 
trabalho do Departamento de Mocidades da USE que sintetizou a matéria dos quatro Simpósios 
realizados (aspecto Mocidades) e que seguirá para a “Reunião dos Presidentes” a realizar-se na 
FEB nos dias 1 e 2 de outubro próximo, como o voto do nosso Estado neste particular; cumpre 
registrar que este voto representa a opinião dos líderes do movimento juvenil em nosso Estado, 
pronunciada por ocasião do encontro realizado em Piracicaba nos dias 10 e 11-9-66. 4) é dado 
conhecimento aos presentes do ofício da FEESP, datado de 23-9-66, acompanhado de um 
trabalho do seu Conselho Deliberativo propondo sugestões para a dinamização e concretização 
do Movimento de Unificação, e pleiteando que este trabalho seja levado à “Reunião dos 
Presidentes”, na FEB, objetivando aplicação, no âmbito nacional, dos estudos e experiências, 
das escolas e cursos, obtidos pela FEESP, e anexando expressivo quadro estatístico. É aprovado 
pelos presentes trabalho do sr. vice-presidente, no qual esclarece à FEESP que, infelizmente, 
sua proposta chegou fora de hora, sem possibilidade de ouvir-se o CDE antes da importante 
reunião da Guanabara; não obstante, esclarece que esta DE fará tudo que estiver ao seu 
alcance nesse sentido. 5) é aprovado pelos presentes os seguintes trabalhos elaborados pelo 
sr. Presidente em exercício: a) proposta de métodos e meios para dinamizar a unificação; b) 
proposta de métodos e meios para dinamizar as resoluções dos simpósios referendados pelo 
CFN. Ambas as propostas serão encaminhadas à “Reunião dos Presidentes” supra mencionada. 
6) São trocadas ideias sobre a possibilidade de realização de cursos nas UDEs e UMEs com 
equipes especializadas da FEESP: este assunto deverá voltar à pauta oportunamente. Livre 
ainda a palavra, e como dela ninguém mais quisesse fazer uso, o sr. Presidente em exercício 
deu por encerrada esta reunião, às 22,30 hs., convidando o sr. Pedro Jacintho para proferir a 



 

 

prece final. Nada mais havendo a registrar, dei por terminada esta ata, por mim, 3º Secretário, 
lavrada, e que será assinada por quem de direito, após a sua aprovação. 
 
Luiz Monteiro de Barros 
 











 

 

Ata # 8 - 10 de outubro de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias do mês de outubro, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Maranhão 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, com 
a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
Abel Glazer, 
Emílio Manso Vieira, 
Djalma de Deus da Silva 

e dos membros de Departamentos, confrades: 
Elphay Luiz Appollo, 
Lindolfo Fernandes, 
Alcebíades Beltran, 
Antonio Schiriló. 

Participou também, da reunião o dr. Jonas da Costa Barbosa, presidente da União Espírita 
Paraense. O sr. Secretário Geral, Apolo Oliva Filho, abrindo a reunião, anunciou que por um 
destes contrastes dos acontecimentos da vida, na ausência do Vice Presidente, Luiz Monteiro 
de Barros, que se encontra acamado, tinha a incumbência agradável de entregar a Presidência 
da “USE” ao confrade Carlos Jordão da Silva que retornava ao trabalho completamente curado 
da enfermidade que o levou a licenciar-se do cargo. Apresentou ao confrade Jordão as 
congratulações de todos os companheiros da DE e a alegria de todos por vê-lo novamente 
presidindo os destinos da “USE” de São Paulo. O sr. Carlos Jordão agradeceu as manifestações 
recebidas e, após pronunciar comovida prece de agradecimento a Deus pela proteção recebida 
durante a enfermidade e pela oportunidade renovada de estar prestando serviços ao 
Movimento de Unificação, deu por aberta a reunião. A Secretaria apresentou o seguinte 
expediente: 3ª Semana Espírita promovida pela UME de Volta Redonda, de 1 a 8/10/66; 2ª 
Semana do Livro Espírita, pela UDE da 19ª Zona, Penha, a realizar-se de 22/10/66 a 30/10/66; 
XVIII – Concentração de Mocidades Espíritas do Vale do Paraíba, em Cachoeira Paulista, em 18-
9-66; XIV Semana Espírita de Santos, patrocinada pela UME de Santos, com programa das 
palestras, a realizar-se de 23/10 a 30/10/66; Relatório do I Encontro de Mocidades Espíritas; 
carta da FEESP, de 28/9/66, ratificando os nomes dos confrades Gilvete Ming e Fábio Dutra 
como colaboradores para o setor de Evangelização da Criança e dos companheiros Pedro 
Jacintho e Eder Fávaro, efetivos, e Edison Leonis e Waldemar Pedro Teixeira , suplentes, como 
seus representantes junto à “USE”; carta da UME de Bauru, de 14-9-66 relatando suas 
atividades e pedindo a remessa de mais 50 exemplares do jornal “Unificação” de agosto e 
setembro e o aumento de mais 100 exemplares na cota normal que passa a ser agora de 300 
exemplares. A UME de Bauru enviou, também, programa geral das suas atividades de setembro 
de 1966 a julho de 1967. O sr. Paulo Alves Godoy representou a DE na Semana Espírita de São 
Roque-Mairinque, dia 8-10-66 e o confrade Emílio Manso Vieira representou a DE e proferiu 
palestra em Mogi Mirim, dia 24-9-66. A seguir o sr. Carlos Jordão da Silva relatou verbalmente, 
com amplos esclarecimentos, os resultados da reunião dos Presidentes de Sociedades Espíritas 
de Âmbito Estadual, realizada dias 1 e 2/10/66 na Guanabara. Informou que apesar de ingentes 
esforços, no que foi circundado pelos Presidentes das Entidades de Curitiba e Belo Horizonte, 
não conseguiu fosse a tese da USE, aprovada pelo CDE, em Piracicaba, colocada em discussão. 



 

 

O Presidente da FEB, dirigindo a reunião, não propiciou ensejo para tal, desviando sempre este 
assunto e terminando, por fim, por apresentar uma proposta, em substituição à tese da USE, 
que foi aprovada por 19 x 3 (os três votos contra foram de São Paulo, Paraná e Minas Gerais) 
que é a seguinte: “Sessão do CFN, em 1/10/66 – Consultado a respeito de movimentos 
existentes no País e no Estrangeiro que praticam o chamado mediunismo, o CFN reconheceu 
que todos esses movimentos têm alguma coisa com o Espiritismo, embora ainda presos a 
concepções e cerimônias não recomendadas por Allan Kardec”. Estando presente à reunião o 
dr. Jonas Costa Barbosa, que tomou parte na reunião dos Presidentes, solicitou-lhe o sr. Carlos 
Jordão que desse sua opinião sobre este importante assunto. O confrade Jonas disse que o 
representante de São Paulo agiu com altivez e energia, mas que a reunião em referência, dada 
a circunstância como foi dirigida, não poderia ter outro resultado. Lamentou que uma tese de 
tal importância fosse barrada sem que o CFN pudesse deliberar. Elogiou o trabalho da USE, 
fazendo referência à alta conceituação que a USE conquistou junto às outras Entidades 
Federativas, quando funcionou como Secretaria da FEB, por ocasião da realização dos 
Simpósios. O confrade Emílio Manso Vieira fez proposta, que foi aprovada por 4 x 2, no sentido 
de que a USE solicite à FEB cópia de Inteiro Teor da ata da reunião de Presidentes. O confrade 
Eurípedes de Castro, em cumprimento às deliberações Estatutárias da USE e ao que determina 
a Lei Eleitoral, pediu licença do cargo de Procurador da USE até a realização do Pleito Eleitoral 
ao qual concorrerá como candidato a Deputado Estadual. O sr. Emílio Manso Vieira informou 
que o Regimento Interno do Congresso Educacional Espírita Paulista está em fase final de 
elaboração. O Departamento de Mocidades informou que tendo conhecimento de que o 
Departamento de Infância e Juventude da FEB ainda não tinha dado parecer sobre o trabalho 
das Mocidades (vários simpósios) resolveu encaminhar, como subsídio, o material e assuntos 
que deveriam ser apreciados na reunião dos Presidentes a esse Departamento da FEB. Deu, 
também, sugestão ao dirigentes do Departamento de Infância e Juventude da FEB para que 
convoque, no Rio, os dirigentes de Departamento de Mocidades dos Estados para uma reunião 
para tratar de assuntos doutrinários de interesse dos mesmos. Sugestão muito bem recebida e 
será posta em prática. O Departamento de Mocidades esteve presente às seguintes 
festividades: em Ribeirão Preto, dia 3 de outubro, homenagem a Kardec. Compareceu às 
Semanas Espíritas de São João da Boa Vista, Pirassununga, Guaxupé, Águas da Prata e 
Americana. Tomou parte na reunião do Conselho Diretor da I Comjesp, em Ribeirão Preto, dia 
25/9/66. Carta do Departamento dos Institutos Penais do Estado de São Paulo, de 22/9/1966, 
em resposta à consulta da USE, em carta de 23/5/1966, informando inexistirem restrições a 
entrada de livros espíritas nos estabelecimentos penais deste Departamento, apenas devem os 
livros ser enviados à Diretoria Geral do Departamento dos Instituições Penais do Estado. O sr. 
Elphay Luiz Appollo informou que o Departamento Social está completando a lista de oradores 
espíritas e das famílias que possam oferecer hospedagens a confrades de outras localidades 
quando a serviço da Doutrina nesta Capital. O confrade Carlos Dias, conjuntamente com o sr. 
Antonio Schiriló, deu pormenorizado informes sobre o movimento bancário Espírita que tem 
por finalidade colaborar com a “USE” e Entidades Espíritas. Analisou as finanças da “USE” que 
serão retratadas no balancete deste mês. A seguir foi observado momento de concentração, 
havendo comovente mensagem através do médium Emílio Manso Vieira estimulando os 
espíritas para continuarem na gloriosa luta pelo Movimento de Unificação. Nada mais havendo 
a constar, após prece de agradecimento do visitante Jonas Costa Barbosa, deu o sr. Presidente 
por encerrada a reunião. Para constar lavrou-se a presente ata que será aprovada na forma 
regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 















 

 

Ata # 9 - 24 de outubro de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos 24 dias do mês de outubro, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, em sua sede 
social, à rua Maranhão 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE com a 
presença dos confrades: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Paulo Alves Godoy, 
Djalma de Deus Silva, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovine, 
Carlos Dias, 
Carlos Jordão da Silva, 
Roberto Domingues Andreucci, 
Elfay Luiz Appollo e 
Alcebíades Beltran. 

O confrade Apolo Oliva Filho não compareceu à reunião por estar proferindo palestra na 
Semana Espírita de Santos. Após a prece de abertura do confrade Monteiro de Barros, foi lida, 
discutida e aprovada a ata da última reunião. Tendo em vista a ausência de membro da 
Comissão Organizadora do Congresso Educacional, deliberou a DE enviar carta à referida 
Comissão sugerindo a realização do Congresso para julho, coincidindo preferencialmente com 
os festejos programados pela CME relativos ao 20º aniversário da “USE”, bem como seja 
convidada a Comissão a comparecer à próxima reunião da DE. Secretaria: UME de São Roque 
enviou cópia da 8ª reunião que realizou, dia 28/8/66; carta do Centro de Estudos Espíritas “O 
Bom Samaritano” de 26/9/1966 relatando suas atividades; carta da UME de Santo André, de 
9/9/1966, comunicando haver remetido à FEB, pró-construção de sua sede em Brasília, a 
importância de Cr$ 62.000; circular do I Ciclo Regional Espírita de Estudos Sociais, de 
29/9/1966, comunicado o adiantamento sine-die do referido Ciclo. Programa do 7º Congresso 
Espírita Pan-Americano a realizar-se na Venezuela de 26/11/1966 a 3/12/66, com o respectivo 
Temário. Foi lida a súmula da Ata das Reuniões dos Presidentes de 1 e 2/10/66. A União Espírita 
Mineira e a Federação Espírita Cearense ofertaram à “USE”, por ocasião da reunião dos 
Presidentes, pastas com histórico e documentário das suas realizações. Departamento de 
Mocidades: Estará coordenando mesa redonda, em Mogi-Mirim, dia 20/11/66, sobre o I 
Comjesp de Ribeirão Preto. Comunicou que será realizada, a 10ª Confraternização de 
Mocidades Espíritas do Ceará, de 16 a 23/7/1967. Departamento de Assistência Social: 
coordenará Mesa Redonda em Mogi-Mirim, dia 20/11/66 sobre o tema “Assistência Social e 
Espiritismo”. O sr. Ignácio Giovine comunicou que o CME realizará, em 30/4/67, o I Encontro 
de Dirigentes de Centros Espíritas da Capital e arredores e em julho de 1967 a III Semana 
Espírita da Capital. O CME já está organizando a comissão pró FEB Brasília e espera obter bom 
resultado nesta campanha. Nada mais havendo a constar, após prece do confrade Paulo Godoy, 
foi encerrada a presente reunião, cuja ata será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 









 

 

Ata # 10 - 14 de novembro de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de novembro, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta cidade de 
São Paulo (Capital), às vinte horas, em sua sede social, à rua Maranhão 404, reuniu-se, 
ordinariamente, a DE da “USE”, com a presença dos confrades 

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

Após a prece de abertura, feita pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da 
reunião anterior. A Secretaria Geral apresentou o seguinte expediente: Carta da OSCAL de São 
Paulo, de 26/10/1966, convidando a “USE” para o conclave que fará realizar de 26 a 29 de 
janeiro de 1967, no Pacaembu, denominado VIª Semana da Fraternidade. A “USE” oferecerá 
colaboração dentro da sua jurisdição. O assunto será levado ao conhecimento do CDE. Circular 
da Comissão Organizadora do Primeiro Encontro de Jovens Espíritas de Curitiba a respeito de 
um intercambio mais profícuo entre jovens argentinos e brasileiros, sob os auspícios da 
Federação Espírita Juvenil Argentina (FEJA). Telegrama da Federação Espírita de Curitiba 
comunicando que elementos estranhos ao Movimento de Unificação vêm promovendo 
encontro de caráter Federativo, com o qual ela não concorda aquela Federação. Carta da 
mesma Federação confirmando dizeres do Telegrama. A “USE” responderá à Federação Espírita 
do Paraná que não tomará conhecimento desses movimentos, pois que não envolvem 
diretamente o nome da “USE”. Carta da Liga Espírita da Guanabara, de 19-10-66, acompanhada 
de longo trabalho sobre Imunidade de Impostos referente Constituição Federal de 18/9/1946, 
com emenda Constitucional nº 18, de 1/12/1965. A Secretaria agradecerá o envio deste 
importante material. Carta da UME de Taubaté, 26/10/66 para a “USE”, aos cuidados do 
Departamento de Mocidades, comunicando a fundação da Mocidade Espírita de Taubaté 
dentro dos termos estatutários da “USE. O sr. Secretário comunicou que entregou credencial 
ao confrade Altivo Ferreira, da UME de Santos, para representar a “USE” na solenidade de 
abertura da Grande Concentração Cristã-Espírita em solo Fluminense, de 6 a 13/11/66. Carta 
da FEESP de 12/11/66 solicitando relatório da 1ª Concentração dos Presidentes das Entidades 
Federativas Espíritas, realizada na Guanabara em 1 e 2/10/66. O sr. Jordão informou que o 
relatório já estava pronto e seria encaminhado prontamente. A Tesouraria apresentou o 
balancete de 31/10/66, apreciando a receita e despesa da USE. Informou que a situação dos 
órgãos da “USE” com respeito ao jornal vem sendo publicada no próprio órgão; que o débito 
com a editora do jornal e só o do corrente mês de novembro; que está fazendo um 
levantamento para apurar o custo do jornal e necessidade exata do nº de tiragem. 
Departamento de Assistência Social coordenou mesa redonda da II Comecar sobre a assistência 
social espírita, cujo rendimento e organização considerou ótimo. O Departamento de 
Mocidades comunicou a realização da IIª reunião dos representantes de Mocidades, tendo sido 
debatidos, com resultados excepcionais, os itens constantes da agenda convocativa da reunião, 
dias 12 e 13/11/66; A reunião foi realizada em Botucatu. As próximas prévias dos 



 

 

representantes será realizadas nos dias de Carnaval nas cidades de Americana, São João da Boa 
Vista e Penápolis. Circular da Mocidade Espírita de Mogi - Mirim, participando a realização da 
IV Semana Espírita de Mogi-Mirim e II Conjebam, 18 a 20/11/66. O confrade Carlos Jordão 
representou a DE na IIª Comecar. Tendo em vista a próxima reunião do CDE o sr. Presidente 
comunicou que o restante da reunião seria dedicado aos assuntos da ordem do dia desta 
reunião e que figurarão na próxima ata. Nada mais havendo a constar, após prece de 
agradecimento do confrade Apolo Oliva Filho, encerrou-se a reunião, cuja ata será aprovada 
na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 













 

 

Ata # 11 - 28 de novembro de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Maranhão, 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da 
“USE”, com a presença dos seguintes confrades: 

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

Após a prece de abertura, proferida pelo sr. Presidente, foi lida, discutida, e aprovada a ata da 
última reunião. A Secretaria Geral apresentou o seguinte expediente: carta da CME, de 
21/11/66, entregando à DE um organograma em dimensões maiores do em uso, relativos aos 
órgãos da “USE”, oferta do Centro Espírita do Itaim; Circular do 4º CRE, Taubaté, sobre o IIº 
Encontro da Família Espírita do 4º CRE e respectivo programa; carta do confrade Pereira 
Guedes, do Rio, cumprimentando a USE, pelo trabalho “Conceituação do Termo Espírita” 
transcrito no jornal “Unificação”. A USE encaminhou à FEESP e ao CME relatório da reunião dos 
Presidentes realizada dias 1 e 2/10/66, no Rio, GB, acompanhado das Teses de Doutrina e 
Mocidades, além das propostas da “USE” constantes do Temário. Os confrades Apolo Oliva 
Filho, Eurípedes de Castro e Abel Glazer proferiram palestras na IIª Semana Espírita promovida 
pela UME de São Caetano do Sul, de 20 a 27-11-66. Carta da UME de Piquete participando 
eleição de sua Diretoria. A DE aprovou a seguinte ordem do dia para a reunião do CDE, dia 
11/12/1966, nesta Capital. I - Abertura e saudação pela Presidência; II - Aprovação da ata 
anterior; III - Expediente da Secretaria e Relatório da Diretoria; IV - 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; V - Dinamização do Simpósio Espírita Centro-Sulino (aspecto-Doutrina); 
a) Cursos aos oradores b) Palestras nos Centros Espíritas; VI - O III Congresso Educacional 
Espírita Paulista, em 1967, VII - A I Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do 
Estado de São Paulo (Ribeirão Preto, em 1967); VIII - Autorização para o Departamento de 
Doutrina da DE apresentar estudos visando a difusão nos órgãos da USE de alguns cursos dados 
na Federação Espírita do Estado de São Paul, tais como: a) Escola de Aprendizes do Evangelho. 
b) Escola de Médiuns c) Curso de Dirigentes de Sessões. IX - Várias: palavra livre. X - 
Encerramento: prece; Departamento de Mocidades: este presente nas cidades de Lins e 
Penápolis, na pessoa do sr. Lindolfo Fernandes. Departamento de Assistência Social: Os srs. 
Roberto D. Andreucci e Apolo Oliva Filho representaram a DE na reunião do 3º CRE, Campinas, 
e participaram da Semana Espírita de Mogi-Mirim , II Conjebam (Confraternização de 
Mocidades da Baixa Mogiana) tendo o Departamento de Assistência Social feito Mesa Redonda 
sobre Assistência Social e Espiritismo e o Departamento de Mocidades, pelo seu membro, 
Miguel de Jesus, presidido Mesa Redonda sobre Mocidades. O confrade Ignácio Giovine 
comunicou à DE que o presidente da AMEA, Paulo Toledo Machado, pediu renúncia do cargo 
e foi aceita, devendo apresentar prestação de contas da Entidade até dia 14/1/67. O confrade 
Luiz M. Barros fez ampla dissertação sobre os trabalhos de aproximação da “USE” com a FEESP, 



 

 

que vão caminhando num ótimo clima de entendimento. A seguir, foi dada a palavra ao sr. 
Antonio Schiriló que informou que as campanhas financeiras só terão resultados satisfatórios 
através de trabalho de grupos e para esse trabalho serão convocados os bancários, 
principalmente aqueles que ocupam postos administrativos em bancos, que o Plano de 
Trabalho está sendo elaborado sob a inspiração do sr. Carlos Dias. O sr. Presidente comunicou 
a passagem por São Paulo do sr. Natalio Ceccarini, Presidente da CEPA e membro da 
Confederação Espírita Argentina. TESOURARIA: informou o sr. Tesoureiro que o confrade e 
Presidente da FEESP, Américo Montagnini, doou à “USE” a importância de CR$ 100.000 (cem 
mil cruzeiros). O jornal “Unificação” de dezembro já está em circulação. O sr. Carlos Dias fez 
apelo ao procurador da “USE”, dr. Eurípedes de Castro, para apressar o anteprojeto dos 
estatutos (reforma). Este assunto despertou vivo interesse, tendo sido lembrados pontos 
importantes a serem reformados e novos assuntos que devam figurar no anteprojeto. Nada 
mais havendo a constar, após prece de agradecimento do confrade Antonio Schiriló, deu o sr. 
Presidente por encerrada a reunião. Para constar lavrei a presente ata que será aprovada na 
forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 













 

 

Ata # 12 - 12 de dezembro de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos 12 dias do mês de dezembro 1966, nesta Capital, em sua sede social, à Rua Maranhão 404, 
às 20 horas, reuniu-se ordinariamente a DE da USE com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Ignácio Giovine, 
Abel Glaser, 
Paulo de Godói, 
Carlos Dias, 
Djalma de Deus Silva, 
Elphay Luiz Appollo e 
Eurípedes Castro. 

Após a prece do Presidente foi aberta a reunião tendo o sr. Secretário lido a ata da reunião 
anterior que, após discutida, foi aprovada por unanimidade. O sr. Secretário apresentou a 
síntese da deliberação da reunião anterior do CDE de 11/12/66, que são: Aprovou 1) ata da 
reunião anterior do CDE de 11/9/66 de Piracicaba; 2) relatório trimestral da DE; 3) proposta do 
CME para a transferência da reunião de junho de 1967 para 9 de julho de 1967 pelo motivo 
especial da comemoração do 20º aniversário da USE, e da realização da 3ª Semana Espírita da 
cidade de São Paulo de 2 a 8/7/67; 4) projeto do programa da Confraternização de Mocidades 
e Juventudes Espíritas de São Paulo a realizar-se de 22/3/67 a 26/3/67, em Ribeirão Preto; 5) 
Relatório da delegação da USE que compareceu à reunião de Presidentes convocada pela FEB 
em 1 e 2/10/66 no Rio de Janeiro 6) Aprovou o envio de uma moção à FEB acerca da referida 
reunião citada no item 5;  Autorizou a) O Departamento de Doutrina da USE apresentar estudos 
visando a difusão nos órgãos desta de alguns cursos dados na Feesp, tais como: Escola de 
Aprendizes do Evangelho, Escola de Médiuns, Curso de Dirigentes de Sessão, etc; b) a DE a 
reestruturar a comissão encarregada de comunicar o Congresso Educacional Espírita do Estado 
de São Paulo. A DE aprovou ofício a ser encaminhado à Feesp com referência ao item “a” da 
resolução do CDE, pedindo lhe indicação dos confrades que com a USE estudarão o assunto. O 
sr. Tesoureiro apresentou o balancete do mês de novembro e prestou pormenorizados 
esclarecimentos sobre as contas da USE. O Departamento de Mocidades comunicou haver 
recebido telegrama do Departamento de Infância e Juventude da FEB, a respeito do assunto 
da convocação para tratar de interesse, digo, assunto de interesse da Mocidade. Leu o 
importante trabalho a ser impresso em forma de circular intitulado “Tribuna Espírita e pureza 
doutrinária”, aos dirigentes de casas espíritas em geral. O trabalho foi aprovado pela DE. O 
confrade Elphay Luiz , Dirigente do Departamento , tendo em vista sua transferência para Porto 
Alegre (RGS), pediu demissão do cargo da USE, no que foi atendido. O sr. Presidente, em nome 
da USE,  apresentou ao confrade Elphay os agradecimentos por serviços prestados à USE e os 
votos de feliz permanência na capital gaúcha. Foi marcada para o dia 26/12/66 reunião 
confraternativo conjunta da DE com o CME. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente , 
após a prece do confrade Eurípedes de Castro , deu por encerrada a reunião. Para constar lavrei 
a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 









 

 

Ata # 13 - 26 de dezembro de 1966 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de dezembro, de mil novecentos e sessenta e seis, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Maranhão nº 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da 
“USE” com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves Godoy, 
Ignácio Giovine, 
Djalma de Deus Silva, 
Antonio Schiriló, 
Eurípedes de Castro, 
Carlos dias e 
Roberto D. Andreucci. 

O sr. Presidente, após proferir a prece de abertura, mandou proceder à leitura da ata da 
reunião anterior, que foi discutida e aprovada. Comunicou que os assuntos da DE seriam 
tratados sucintamente, tendo em vista a reunião confraternativa com os representantes das 
UDEs (CME). Informou, também, que está constituída a Comissão Especial para estudos e 
planificação dos cursos a serem dados pelos órgãos da “USE”, estudos que serão apresentados 
na próxima reunião do CDE. A USE será representada pelos confrades: Luiz Monteiro de Barros, 
Ary Lex e Abel Glazer. A “FEESP” por José Gonçalves Pereira, Pedro Jacintho e Edison Leonis, 
assessorados pelos seguintes Diretores departamentais: dr. Ney Prieto Peres, Diretor da FDJ; 
Otavio Ligliotto, Diretor do Departamento de Ensino e Cássio Leme Maciel, Diretor do 
Departamento de Doutrina. A primeira reunião para tratar deste assunto está marcada para o 
dia 30/12/66. O sr. SECRETÁRIO apresentou a seguinte correspondência: o 23º CRE comunicou 
a realização, em Lins, do Primeiro Encontro de Dirigentes de Entidades Assistenciais Espíritas 
da Região. Lida súmula da ata da reunião mensal do CFN, de 3/12/66. O sr. Presidente 
esclareceu que o registro da ata referente ao encontro de moços espíritas e argentinos não 
está preciso, pois que a “USE” não lhe dispensou colaboração, por tratar-se de encontro de 
pessoas e não de entidades, além das razões apresentadas em carta enviada à Federação 
Espírita do Paraná. A VI Semana da Fraternidade, a ser realizada pela OSCAL, no Ginásio do 
Pacaembu, de 26 a 29-1-66, a “USE” se representará pelos Diretores: Abel Glazer, Carlos Jordão 
da Silva, Ignácio Giovine e Eurípedes de Castro. O sr. TESOUREIRO informou que as contas da 
“USE” estão pagas, não havendo compromissos atrasados com terceiros. Ao representante da 
USE na próxima reunião do CFN serão entregues 2 cheques no montante de Cr$           destinados 
à sede da FEB em Brasília. A DE aprovou a inclusão do nome do confrade Abel Glazer no 
Conselho de Redação do jornal Unificação. O sr. Presidente, às 20,30 horas, deu por encerrada 
a reunião administrativa da DE para ter início a reunião confraternativa da DE com o CME. 
Compareceram as seguintes UDEs: 2ª UDE: Joaquim Neves e Carlos D’Amico; 3ª UDE: Valentim 
Cantone e Osny Avila; 4ª UDE: Edson Dutra Nascimento e Alceu Trindade; 5ª UDE Abel Glazer 
e Ruy Nogueira Barbosa; 9ª UDE: Antonio Tonin; 12ª UDE: Zulmiro Santos Silva; 16ª UDE: 
Rubens de Souza; 17ª UDE: Antonio Menegueti; 18ª UDE: Aparecido Belvedere e Ignácio 
Giovine; São Caetano do Sul: José Ferreira Silva; Sinagoga Espírita Nova Jerusalém: Eduardo 
Costa; Departamento de Publicidade (membro): Hélio de Oliveira. O sr. Carlos Jordão da Silva, 
em nome da DE, cumprimentou os membros do CME, afirmando que constituía motivo de 
grande alegria para a DE encerrar um ano do profícuo trabalho com uma reunião 



 

 

confraternativa com elementos do operoso órgão da “USE”, o CME, ressaltando o alto 
significado da reunião que tem por finalidade o entrosamento de sentimentos e ideias em prol 
de um trabalho mais eficiente a favor da unificação da família espírita. Dada a palavra ao sr. 
Ignácio Giovine, presidente do CME, endossou as afirmações do confrade Jordão, pedindo aos 
confrades dirigentes da USE para exporem com o coração aberto as suas ideias e propostas, 
pois que em uma reunião de irmãos que lutam pela mesma causas as inibições não devem ter 
lugar. Franqueada a palavra dela fizeram uso os representantes das UDEs da 17ª, 18ª, 3ª, 4ª, e 
5ª que relataram os trabalhos que desenvolvem, bem como as constantes visitas o que fazem 
aos centros das zonas, procurando incentivá-los e trazê-los para o trabalho de Unificação. O sr. 
Aparecido Belvedere deu informações a respeito da parte administrativa da UDE e, com 
referência ao Externato Hilário Ribeiro, solicitou à DE que se conhecer algum confrade que 
exerça o magistério, realmente espírita e capaz, dê-lhe conhecimento, pois que necessitam 
preencher o cargo de Secretário do referido Externato. Tomou conhecimento a DE da reforma 
estatutária da AMEA e de que o CME, após a data de 14-1-67, relatará as inovações que nela 
introduzirá. O sr. Presidente informou que a AMEA tem personalidade jurídica, não 
necessitando prestar contas à USE, entretanto a USE não se furtara a prestar-lhe as 
colaborações que estiverem ao seu alcance. O confrade Eurípedes de Castro se prontificou a 
prestar juridicamente sua contribuição à reforma dos estatutos da AMEA. Dado o adiantado da 
hora, o sr. Presidente anunciou que ia encerrar a reunião, cujo resultado deixou comprovado a 
necessidade de outras reuniões idênticas serem realizadas. Agradeceu a presença de todos 
solicitou ao confrade Ignácio Giovine para fazer a prece de agradecimento. Para constar, lavrei 
a presente ata que será aprovada na forma regulamentar.  
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 
 
 
 












