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Ata # 122 – 12 de março de 1967 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
122ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual – Jundiaí 12.3.67 

Aos doze dias do mês de março, de mil novecentos e sessenta e sete, na cidade de Jundiaí, 
Estado de São Paulo, às 9 horas, à rua Marechal Deodoro, 511, reuniu-se o C.D.E. da USE, 
com a presença da Diretoria Executiva: Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral, 1º 
Secretário, 3º Secretário, 1º Tesoureiro, Procurador, Presidente do CME; das Entidades 
Integradas: Federação Espírita do Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, 
União Federativa Espírita e Instituto Espírita de Educação; dos CREs: 2º, 3º, 4º, 7º, 9º, 11º, 
13º, 19º, 20º, 22º, 23º, 24º e 25º; das UDEs da 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 
19ª e 20ª e de representantes das UMEs de Santo André, Araraquara, Amparo, Sorocaba, 
Campinas e Piracicaba. O sr. Presidente, usando a palavra, comunicou que o CDE se 
encontrava reunido para apreciar os assuntos constantes da circular convocatória, datada 
de 15 de fevereiro p. passado. A seguir, convidou o presidente da UME local para tomar 
assento à mesa. Em cumprimento ao item I deu a reunião por aberta e apresentou 
eloquente saudação aos representantes dos diversos órgãos da USE, pelo comparecimento 
e empenho colocados a favor da causa da Unificação, da mesma forma agradeceu a 
hospitalidade e carinho dispensados pela família espírita de Jundiaí. Pediu ao confrade José 
de Oliveira Reis, do CRE de Marília, para proceder a prece de abertura dos trabalhos. 
Observado um instante de silêncio houve manifestação do Plano Espiritual, através do 
médium Emílio Manso Vieira, de incentivo e apoio ao trabalho da USE. Item II – Lida a 
síntese da ata da reunião anterior, foi aprovada. Item III – A Secretaria apresentou o 
seguinte expediente: Relatório do 13º CRE relativo ao ano de 1966; telegrama da confrade 
Nelly de Barros comunicando que por motivo de doença deixava de comparecer à reunião; 
relatório do 4º CRE, Taubaté, descrevendo os trabalhos realizados sobre a Campanha de 
Dinamização do I Simpósio Centro-Sulino. Foi lido e aprovado o relatório da Diretoria 
Executiva, referente ao trimestre passado. Atendendo à solicitação do 2º CRE, sediado em 
Sorocaba, a DE autorizou aquele 2º CRE a fazer a instalação da UME de Tatuí, ad-
referendum do CDE, já que pela atual divisão territorial Tatuí pertence ao 21º CRE. O 
CDE referendou. Item IV – O confrade Luiz M. de Barros deu verbalmente informações 
sobre os assuntos tratados na reunião do CFN, órgão da FEB. Comunicou que a Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul, na Revista Reencarnação, publicou a tese da USE 
apresentada na reunião dos Presidentes. Leu carta da FEB, de 9/1/1967, assinada pelo seu 
presidente, em resposta à carta de 16/12/66 da USE que acompanhou a moção aprovada 
pelo CDE de 11/12/1966, na qual agradece comovidamente a reafirmação da USE de 
manter-se fiel à causa da Unificação da Família Espírita Brasileira, sob o pálio da casa de 
Ismael. Item V – Diversos órgãos da USE apresentaram, por escrito e verbalmente, os 
trabalhos que vêm realizando referentes ao Simpósio Centro-Sulino. Item VI – Os 
dirigentes da Ia Comjesp, por intermédio do confrade Balieiro, apresentaram programa dos 
trabalhos que serão realizados em Ribeirão Preto, de 22 a 26 de março de 1967 e que foi 
incorporado aos documentos da Secretaria. O confrade Balieiro, em nome da Comjesp, 
ofertou à DE uma volumosa apostila sobre o Curso Intensivo de Preparação de 
Evangelizadores, organizado pelo Departamento de Evangelização e Orientação da Infância 
e Juventude do 9º CRE e UME de Ribeirão Preto. O sr. Presidente, em nome da DE, 
agradeceu a gentileza da oferta. Item VII – O CDE aprovou relatório do Departamento de 
Doutrina da USE a respeito dos estudos sobre a difusão através dos órgãos da USE, de 
cursos dados na FEESP (Escola de Aprendizes do Evangelho, Escola de Médiuns e C\urso 
de Dirigentes de Sessões). Diversos órgãos da USE se fizeram ouvir, demonstrando grande 
interesse por esses cursos. O trabalho deverá ser publicado no jornal Unificação. Item VIII 
– O CDE aprovou a transferência do III Congresso Espírita, digo, Educacional Espírita 
Paulista para o ano de mil novecentos e sessenta e oito (1968), em data a ser estipulada, 



diante das naturais dificuldades apresentadas pela DE e pela própria Comissão indicada. 
Item IX – Várias. Palavra Livre. O representante do 23º CRE apresentou proposta, 
datilografada em 4 páginas, sugerindo medidas relacionadas com o MEU. Este assunto 
despertou a atenção da assembleia, tendo quase todos os órgãos falado a respeito. Como 
não foi possível uma solução imediata para o problema, diante da sua elevada importância, 
o CDE deliberou recepcionar a proposta, incumbindo a DE de estuda-la e dar uma solução 
concreta ao problema apresentado. O Conselheiro Ary Lex, com base nas informações 
prestadas por escrito pela Secretaria, com respeito ao comparecimento dos órgãos da USE 
às reuniões do CDE, fez a seguinte proposta que foi aprovada: Oficiar-se à União Federativa 
Espírita, Clube dos Jornalistas Espíritas, Instituto Espírita de Educação e Movimento 
Universitário Espírita, solicitando maior assiduidade às reuniões e indagando em que 
tarefas poderão vir a colaborar com a USE; oficiar aos CREs que tenham faltado a mais de 
50% das reuniões do CDE lembrando a necessidade de seu comparecimento, sob pena de 
se ausentarem por completo das tarefas em andamento em todo o Estado. Caso haja 
dificuldade no seu funcionamento, que se ponham em contacto com a DE para que esta 
procure auxiliar na solução da mesma. Solicitar a todos os CREs que enviem relatórios 
anuais de seu trabalho, principalmente citando o número de reuniões e as UMEs que a elas 
compareceram. O confrade Milton Felipeli cobrou informes a respeito dos estudos para 
reforma dos estatutos. O confrade Eurípedes de Castro, a quem está afeto o estudo, 
respondeu que este assunto é de muita responsabilidade e precisa ser bem considerado. O 
CDE autorizou o prazo de mais um mês, a partir desta data, para que os órgãos da USE 
enviem suas sugestões para a reforma. O CDE deliberou que a reunião de setembro de 
1967, do CDE, será realizada em Marília. Nada mais havendo a constar, com prece do 
confrade Octávio Ziglioto, foi encerrada a reunião, cuja ata será aprovada na forma 
regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva. 
 
Assinaturas. 
 



















Ata # 123 – 09 de julho de 1967 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
123ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual – São Paulo 09.7.67 

, Aos nove dias do mês de julho, de mil novecentos e sessenta e sete, nesta Capital, às nove 
horas, à Rua Maria Paula no 158, na sede da FEESP, reuniu-se o C.D.E. da USE, com a 
presença da Diretoria Executiva: Presidente, Vice-Presidente, 1º, 2º e 3º Secretários, 1º e 2º 
Tesoureiros, Procurador e Pres. do CME; das Entidades Integradas: FEESP, Liga Espírita, 
Sinagoga Espírita, União Federativa e Instituto Espírita de Educação; dos Conselhos 
Regionais: 1º, 2º, 4º, 7º, 8º, 9º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 17º, 19º, 22º, 23º, 24º e 25º CREs; 
das UDEs da 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª Zona. Participou da 
reunião o confrade Divaldo Pereira Franco, da Bahia, orador na noite de encerramento da 
IIIa Semana Espírita da cidade de São Paulo. O sr. Presidente abriu a reunião com uma 
prece e a seguir apresentou saudação ao confrade Divaldo e congratulou-se comovidamente 
com o CME pelo brilhantismo alcançado pela IIIa Semana Espírita da Cidade de São Paulo. 
Reservado um instante de silêncio, houve mensagem de incentivo e amparo aos trabalhos 
da Unificação. Comunicou o sr. Presidente que seriam apreciados nesta reunião os itens 
constantes da Circular Convocatória expedida em 15/6/67. O sr. Presidente, de início, 
cumpriu os itens I e II. Item III – Foi lida e aprovada a súmula da ata da reunião, 
apresentada pelo 1º Secretário. Item IV – Expediente da Secretaria – Telegrama do 17º 
CRE credenciando o sr. José Claudio Fortes para representa-lo na reunião do CDE. O sr. 
Secretário Geral leu o Relatório Trimestral da DE que foi aprovado. Item V – O sr. Carlos 
Jordão da Silva informou que não houve nada de especial na reunião do CFN, que em 
nome da USE, convidou os representantes dos diversos estados para assistirem o 
encerramento da IIIa Semana Espírita da Cidade de São Paulo. Item VI – Sobre a I Comjesp 
(Ribeirão Preto) o confrade Lindolfo Fernandes Neto apresentou relatório escrito a mão e 
deu verbalmente as informações que lhe foram solicitadas. Item VII – Providências para 
sanar o déficit do Jornal Unificação. O sr. Tesoureiro fez ampla explanação sobre o jornal, 
informando que o mesmo vem saindo com grande pontualidade. Salientou a necessidade 
dos órgãos da USE em andar o quanto mais possível em dia com os pagamentos, que o 
aumento considerável do preço do papel o jornal está custando mais caro a USE e, em 
consequência, deverá custar mais caro também àqueles que o adquirem. Assim, apresentou 
proposta para o aumento do preço do exemplar do jornal “Unificação” de NCr$ 0,10 para 
NCr$ 0,15, aumentando o custo da assinatura anual na mesma proporção. A proposta foi 
aprovada. Item VIII – Encontro de Dirigentes de Obras Assistenciais Espíritas do Estado 
de São Paulo – Sobre este assunto e sua importância falou longamente o Diretor do 
Departamento de Assistência Social, aduzindo que um levantamento bem organizado nesse 
sentido seria de estima para o movimento. Falou sobre este assunto o confrade Heitor 
Miranda, reforçando os argumentos do sr. Roberto D. Andreucci. O sr. Heitor, 
representante do 25º CRE, propôs a realização do Encontro de Dirigentes de Obras 
Assistenciais Espíritas do Estado de São Paulo, informando que era uma sugestão da UME 
de Santo Anastácio. A proposta foi aprovada. O Departamento de Assistência Social da 
USE disciplinará este importante assunto, através do envio de circulares aos órgãos da 
“USE”. O Diretor do Departamento de Assistência Social da USE fez apelo no sentido de 
que as UDEs, CREs e UMEs criem Departamento de Assistência Social e coloquem na sua 
direção elementos capazes e dedicados, tendo em vista o Congresso proposto. Nesse 
sentido, o dr. José Pereira Novo, do 14º CRE, de Barretos, indagou se os CREs podem criar 
departamentos, tendo recebido resposta afirmativa da Mesa. IX – Concentrações Regionais 
Unificadas das Mocidades. O Departamento de mocidade da USE fez proposta no sentido 
de aplicar-se às Concentrações Regionais de Mocidades Espíritas, a ampliação dos 
Conselhos Diretores, em caráter experimental, pelo prazo de um ano, a exemplo da 
organização prevista para a Comjesp. Proposta aprovada. Em seguida, leu regulamento para 



Departamento de Mocidades do Conselho Regional Espírita que, também, foi aprovado 
pelo CDE. Propôs a realização, nos dias de Carnaval de 1968, de um Curso para 
Orientadores de Mocidades Espíritas, pelo Departamento de Mocidades da USE. Proposta 
aprovada. O confrade Luiz Monteiro de Barros, com a palavra, informou que em face da 
atribuição do CDE à DE no sentido de ler e apresentar trabalho a respeito da proposta 
escrita do CRE de Lins referente ao MUE já tinha a DE as sugestões para o caso. Lidas 
estas foram aprovadas com publicação a ser feita no Jornal Unificação. Item X – Palavra 
livre. O confrade Pedro Jacintho, usando da palavra, fez vibrante argumentação sobre a 
necessidade da realização do culto do Evangelho no Lar. Informou que sobre este assunto 
a FEESP já tinha publicado um pequeno folheto intitulado “Normas de funcionamento 
para o Evangelho no Lar”. Fez proposta no sentido de serem as normas difundidas entre 
os órgãos da USE, para apresentação de sugestões, durante um ano. A proposta foi 
aprovada e serão as normas referidas publicadas pelo jornal Unificação. O representante 
do 4º CRE (Taubaté) fez solicitação para que a sua cidade venha a sediar a próxima reunião 
do CDE no interior. Nesse mesmo sentido o 7º CRE pediu a palavra, solicitando que o 
CRE de Taubaté cedesse esta oportunidade a Araraquara, pois que em 1968 a direção do 
CRE e os espíritas de Araraquara pretendem homenagear Cairbar Schutel nas 
comemorações do seu centenário. Tendo em vista a concordância do 4º CRE ficou 
deliberado que a reunião do CDE de março de 1968 será realizada em Araraquara. 
Aprovou, ainda, o CDE que Macaubal, anteriormente pertencente ao CRE de 
Fernandópolis, integrou-se no CRE de São José do Rio Preto. O confrade Flavio Pinheiro 
pediu que registrasse sua queixa contra os organizadores da IIIa Semana Espírita que lhe 
não permitiram gravar a palestra do confrade Divaldo P. Franco, quando na mesma noite 
inúmeras outas pessoas estavam gravando-a. O sr. Giovine, presidente do CME, esclareceu 
que só foram permitidas gravações solicitadas com antecedência, para evitarem-se aquelas 
confusões e aglomerações que se fazem quando não há programações e autorizações; que o 
confrade Flavio Pinheiro que merece toda consideração, teria sido atendido com prazer se 
tivesse se enquadrado dentro das normas estabelecidas pela Comissão. O confrade Ary Lex 
solicitou a DE que solicite a União Federativa Espírita que envie um seu representante para 
esclarecer o que está havendo naquela instituição. Fez proposta, que foi aprovada, no 
sentido de que os CREs mais próximos e atuantes visitem àqueles que estão inativos e 
faltosos, para que na reunião de Marília, em setembro, informem se tem condições de 
funcionamento, ou em caso contrário sejam absorvidos por outros ou extintos. O confrade 
Ignácio Giovine pediu a palavra para agradecer ao CDE a concordância no adiamento da 
reunião de junho de 1967 para julho de 1967, ensejando ao CME a realização da IIIa 
Semana Espírita da Cidade de São Paulo. Da mesma maneira, lembrou que os CREs, 
quando as reuniões do CDE são no interior, tem dispensado aos órgãos da Capital 
tratamento dos mais lisonjeiros; que o CME, nesta oportunidade, iria oferecer um almoço 
na sede social da USE, à rua Maranhão 404, aos elementos do interior, no sentido de uma 
demora mais íntima e um contacto maior de confraternização. O 1º CRE, Santos, remeteu 
carta, que foi encaminhada ao Departamento de Infância e Juventude da FEESP, 
candidatando-se a realização do Curso de Evangelizadores (Intensivo). O confrade Jaime 
Monteiro de Barros comunicou que a UME de Jaboticabal está muito bem estruturada e 
vai funcionar, estando sua nova Diretoria já nomeada. Informou, também, que o 9º CRE 
tem seu Departamento de Mocidades. O CRE de São José do Rio Preto comunicou que 
seu Departamento de Assistência Social está em pleno funcionamento. Fez apelo para que 
na escolha dos dirigentes de mesa-redonda por ocasião das Concentrações ou Movimentos 
Espíritas haja cuida na escolha, para que não se repita o ocorrido na mesa-redonda de 
Assistência Social da 1ª Comjesp. Dada a palavra ao confrade Divaldo Pereira Franco, da 
Bahia, agradeceu a oportunidade de participar da reunião do CDE. Solicitado a informar 
se teve alguma revelação espiritual, disse ter visto o mentor Adolfo Bezerra de Menezes com 
o Livro dos Espíritos à mão, como a indicar o indispensável estudo da Doutrina Espírita. 



Bauru apresentou programação anual do trabalho da UME. Nada mais havendo a constar, 
o sr. Presidente agradeceu a presença de todos. E pediu ao confrade José Oliveira, do CRE 
de Marília, para fazer a prece de encerramento. Para constar, lavrei a presente ata que será 
aprovada na forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva. 
 
Assinaturas. 





















Ata # 124 – 10 de setembro de 1967 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
124ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual – Marília 10/9/67 

Aos dez dias do mês de setembro, de mil novecentos e sessenta e sete na cidade de Marília, 
Estado de São Paulo, às nove horas, reuniu-se, o C.D.E. da USE, com a presença da 
Diretoria Executiva: Presidente, Secretário Geral, 1º e 3º Secretários, 1º Tesoureiro, 
Procurador Geral e Pres. Do Conselho Metropolitano Espírita, FEESP, Sinagoga Espírita 
e União Federativa; dos CREs: 2º, 7º, 8º, 13º, 23º e 25º e das UDEs 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 
13ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª e 19ª. Participaram, também da reunião as UMEs de Tupã, Campinas 
e Marília. A prece de abertura foi feita pelo confrade José Reis. A seguir o sr. Presidente 
anunciou que iam ser discutidos os itens constantes da Circular Convocatória expedida 
pela Secretaria Geral, datada de 15/8/67. Item I – O sr. Presidente declarou aberta a 
reunião e fez eloquente saudação aos espíritas de Marília e ao 13º CRE pela maneira 
simpática e cordial com que recepcionou a Diretoria e órgãos do interior e da Capital. Com 
satisfação registrou a presença à reunião do insigne confrade argentino Humberto Mariotti, 
vice-presidente do CEA e da CEPA, brilhante escritor e pregador espírita. Item II – O sr. 
Secretário procedeu a leitura da súmula da ata da reunião anterior que foi aprovada por 
unanimidade. Item III – O sr. Secretário Geral fez a leitura de minucioso relatório das 
atividades da DE referentes a trimestre de julho a agosto de 1967 que foi aprovado por 
unanimidade. Item IV – A USE fez-se representar nas reuniões do CFN. Informou o sr. 
Carlos Jordão da Silva que não houve qualquer ocorrência de especial. Deu informações 
do CF do alto alcance e repercussão que teve a IIIa Semana Espírita da Cidade de São Paulo. 
Com referência a sede da FEB em Brasília, informou o sr. Presidente que as obras vão em 
ritmo acelerado, estando todo o Brasil colaborando para este empreendimento. V – Sobre 
o encontro de Dirigentes de Obras Assistenciais Espíritas do Estado de São Paulo, o sr. 
Apolo Oliva Filho justificou a ausência do diretor deste Departamento por motivo de 
doença na família, e comunicou o expediente tomado sobre este assunto. Deu ciência das 
circulares, impressos e questionários que serão formulados e encaminhados aos órgãos da 
“USE”. Os órgãos de posse dos questionários terão 60 dias para distribuí-los e recolhê-los, 
devolvendo-os à DE. Item VI – Com respeito ao Departamento de Mocidades da USE, foi 
aprovado o seguinte. A transferência da data para a realização do Curso para Orientadores 
de mocidades Espíritas para o mês de julho de 1968. Aprovou, também, a realização do 2º 
Curso para Formação de Regentes de Corais Espíritas, pelo Departamento de Mocidades 
da USE, em data a ser marcada oportunamente. Aprovou, ainda, a atual estrutura do 
Departamento de Mocidade da USE com a descentralização administrativa e 
desdobramento do Departamento, criando-se o Departamento de Mocidade do CME e 
fazendo funcionar os Departamentos de Mocidades dos CREs. A seguir, foi dada a palavra 
ao sr. Tesoureiro que apresentou o balancete do mês de agosto p. passado, analisando as 
contas do ativo e do passivo. Ato contínuo, foi passada a palavra ao sr. Procurador da USE 
que prestou pormenorizadas informações a respeito da reforma estatutária da “USE”. 
Sendo o assunto de elevada importância a DE, em reunião extraordinária, concedeu prazo 
para que até a data de 25/9/67 para que o ante-projeto da reforma esteja pronta, a fim de 
ser estudada impressa e remetida aos órgãos. Dentro do projeto de noventa dias estes 
deverão apresentar, por escritos, as sugestões e alterações que acharem oportunas. O CDE 
aprovou, ainda, proposta da UDE da 9ª Zona no sentido de que seja enviado ofício ao 
Departamento dos Institutos Penais do Estado de São Paulo, solicitando permissão para 
oradores e professores espíritas ministrarem aulas aos detentos em dependências adequadas 
do presídio. Proposta do 7º CRE no sentido de se prestar homenagem a Allan Kardec, 
através de uma placa que será colocada em seu túmulo, com os dizeres: “A Allan Kardec 
homenagem dos espíritas de São Paulo (Brasil) USE – São Paulo, 1967”. Aprovou que as 
propostas para deliberação no Plenário do CDE devem ser datilografadas pelos seus 



proponentes e entregues aos srs. Conselheiros, antes da reunião, para que estes possam 
votar com pleno conhecimento do assunto. Dada a palavra aos Conselheiros do interior, 
dela fez uso o sr. Israel Antonio Alfonso, do 23º CRE, que recomendou cuidado por parte 
dos dirigentes de obras assistenciais espíritas ao prestarem apoio aos Consórcios que vêm 
surgindo no interior, pois que estes além de absorver a ocupação dos espíritas, poderão 
estar distanciados dos verdadeiros princípios da Assistência Social Espírita. Este assunto 
deverá receber consideração especial por parte dos responsáveis pelo Iº Encontro de 
Dirigentes. O sr. Silvio de Oliveira Lima, do 2º CRE, apresentou a seguinte proposta por 
escrito: “que a USE, através de seus órgãos, recomende a todas as sociedades espíritas 
unificadas no Estado de São Paulo, a não utilizar os termos União, Unificação, na 
designação de seus nomes”. O CDE deliberou que esta proposta venha a figurar na pauta 
da próxima reunião e que seja tirada cópia e encaminhada a cada órgão. O sr. Flavio 
Pinheiro do 7º CRE anunciou que em janeiro do p. ano, na cidade de Araraquara, serão 
prestadas homenagens a Cairbar Schutel. Anunciou, também, que será organizada a 
“Biblioteca Cairbar Schutel”, fazendo apelo para que haja colaboração dos espíritas para 
esta iniciativa. Fez ainda sugestão para que seja obrigatória a menção da palavra “Espírita” 
pelas sociedades de Assistências Sociais que vão participar do Iº Encontro. O confrade 
Pedro Jacintho agradeceu a receptividade havia pelos órgãos da “USE” na instalação dos 
cursos das Escolas de Médiuns e Aprendizes do Evangelho. A UME de Santos fará realizar, 
de 22 a 29 de outubro de 1967, a XV Semana Espírita de Santos. O sr. Presidente, após 
comunicar que não havia mais nenhum assunto a tratar, deu por terminada a reunião, 
tendo antes agradecido o comparecimento de todos os órgãos. Para constar, lavrei a 
presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
Marília (S. Paulo), dez de setembro de 1967. 
 
Assinaturas. 



















 

 

Ata # 125 - 10 de dezembro de 1967 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos dez dias do mês de dezembro, de mil novecentos e sessenta e sete, nesta Capital, na 
seda da Liga Espírita do Estado de São Paulo, à rua Brigadeiro Tobias, no 238, às nove 
horas, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria Executiva da “USE” com a presença da 
Diretoria: Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral, 1º Secretário, 3º Secretário, 1º 
Tesoureiro, Procurador da “USE” e Presidente do CME. Entidades Integradas: Federação 
Espírita do Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita, União Federativa e Instituto Espírita 
de Educação e Movimento Universitário Espírita. Conselhos Regionais: 1º, 2º, 7º, 8º, 11º, 
13º, 14º, 22º, 24º e 27º CREs. Conselho Metropolitano Espírita UDEs: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 
12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª. O sr. Presidente, usando a palavra, apresentou 
significativa saudação aos srs. Conselheiros, em nome da DE. A seguir, pediu ao confrade 
Wilson Ferreira de Mello para fazer a prece de abertura da reunião. Pediu ao sr. Secretário 
para proceder a leitura da súmula da ata da reunião anterior, que foi discutida e aprovada 
pelo CDE. O sr. Secretário Geral fez a leitura do relatório da DE, referente ao último 
trimestre, e foi, também, aprovado unanimemente, pelo CDE. O sr. Diretor do 
Departamento de Assistência Social teve a palavra para falar a respeito do 1º Encontro de 
Dirigentes de Obras e Departamentos Assistenciais Espíritas do Estado de São Paulo. 
Entregou aos órgãos presentes um questionário, com duas folhas, uma para a identificação 
da obra ou departamento de assistência e outra, contendo quesitos que deverão ser 
respondidos, objetivando o planejamento do 1º Encontro. Os pequenos esclarecimentos 
sobre o encontro, pedidos pelos órgãos, foram dados pelo sr. Diretor. A Comissão de 
Planejamento do 1º Encontro, escolhida pela DE, é formada por Roberto D. Andreucci, 
Nancy Puhlmann Di Girolamo e Júlio Candeias Corrêa. O Tesoureiro apresentou 
balancete de 30/11/67. Fez análise das contas e deu informações sobre o jornal 
“Unificacão”. Distribuiu circular contendo a responsabilidade de cada órgão perante o 
jornal e pediu que na medida do possível, procurem fazer a cobertura de seus débitos. 
Comunicou que foram encaminhadas à FEB, para construção desta em Brasília, em 
contribuição de NCr$ 1.100,00 do CME e NCr$ 48,05 do 23º CRE. O 14º CRE, Barretos, 
enviou, diretamente, NCr$ 123,00. O confrade Luiz M. Barros leu trabalho a respeito 
“Centenário da Gênese” e fez proposta em nome do Departamento de Doutrina no sentido 
de que a Comemoração do 1º Aniversário de A Gênese seja realizada no decorrer de 1968, 
através de ciclos de estudos e difusão da obra. Proposta aprovada. Pediu, também, a 
colaboração de todos para o Departamento de Educação, que não vem funcionando bem, 
desde a sua criação. O MUE comunicou ao CDE que em Assembleia Geral realizada a 
28/10/67, foram eleitos o Conselho Deliberativo, suplentes e Diretoria Executiva para a 
gestão de 1968 do Movimento Universitário Espírita. O CDE aprovou que os MUEs do 
interior tenham autonomia administrativa e jurídica. Os MUEs terão representação nos 
Conselho Deliberativos (Diretores) das UMEs. Aprovou, também, em caráter precário, até 
que seja aprovado novo estatuto da “USE”, que um representante da Capital e um suplente 
do interior representem os MUEs junto ao CDE, com direito a um voto no órgão 
unificador. O CDE aprovou, a seguir, que o Curso para Dirigentes de Mocidades seja 
realizado de 30 de junho de 1968 a 7 de julho de 1968. O confrade dr. Ary Lex pediu a 
palavra para dar conhecimento aos membros do CDE de fatos de suma gravidade que vêm 
ocorrendo, relativos a uma pretensa Universidade Espírita que teria sido criada; que dia 3 
do corrente, tendo estado na cidade de Cruzeiro, foi-lhe comunicado que indivíduos 
inescrupulosos andaram, em todo o Vale do Paraíba, vendendo títulos de uma 



 

 

Universidade Espírita, usando do seu nome, bem como do dr. Eurípedes de Castro e 
Herculano Pires; que, realmente, não existe nenhuma Universidade Espírita e que os 
órgãos da USE e os Espíritas precisam ser alertados para não caírem no conto. Pediu a 
palavra o confrade Altivo Ferreira confirmando as informações do dr. Ary Lex e que, 
inclusive, sondagens feitas pela Regional de Guará confirmaram que não existe 
Universidade e que os elementos implicados na venda de títulos são espertalhões. O sr. 
Presidente esclareceu que a “USE” não ampara nenhum movimento com fins comerciais 
ou lucrativos. Entretanto, no sentido de alertar os espíritas, será feito um resumo dos 
acontecimentos para ser republicado no “Unificação”. Palavra livre. O conselheiro dr. 
Flavio Pinheiro, do 7º CRE, informa que entregou ao “Clarim” a importância arrecadada 
a seu favor, para melhorar os equipamentos impressores; o representante do 14º CRE 
(Barretos) comunica que, de acordo com a regulamentação atual, elaborada pelo 
Departamento de Mocidades da USE e referendada pelo CDE, realizará confraternização 
de Mocidades em conjunto com o CRE de São José do Rio Preto. Este CRE (São José do 
Rio Preto) solicita aos srs. Conselheiros estimularem nas mocidades e sociedades espíritas 
a aquisição do excelente material espírita audiovisual que vem sendo confeccionado pela 
Cooperativa Audiovisual Espírita de Santo Antonio da Platina, inclusive com a facilidade 
de consórcio para aquisição de projetores. O representante do CME solicita acerto de data 
para uma reunião de confraternização entre os componentes da DE da “USE” e dos 
componentes das UDEs e CME. A mesma foi marcada para o próximo dia 11/12/67. O 
representante da FEESP comunica que está sendo organizada a 3ª Exposição do Livro 
Espírita e Obras Assistenciais, na Galeria Prestes Maia, para outubro de 1968; consultado, 
presta esclarecimentos sobre os cursos de doutrina que estão sendo instalados nas UMEs e 
UDEs, conforme convênio estabelecido. O Procurador Jurídico da USE faz a leitura da 
exposição de motivos atinentes ao anteprojeto de reforma dos estatutos da USE, cujas 
cópias foram entregues aos órgãos da “USE”. Próxima reunião do CDE, 2º domingo de 
março, na Capital. A mesa faz um apelo a todos para que, em suas regiões, dupliquem o 
anteprojeto de reforma dos estatutos da “USE” para maior difusão nos Centros Espíritas. 
O Presidente da “USE”, sr. Carlos Jordão da Silva, sugere aos srs. Conselheiros para que 
apelem aos espíritas em geral no sentido de enviarem às “Folhas” telegrama de 
congratulação pela cobertura que vem dando à Associação Feminina Beneficente e 
Instrutiva Internato Anália Franco. Nada mais havendo a constar, o sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos e, após a prece de agradecimento, deu por encerrada a 
reunião. Para constar, eu, Djalma de Deus Silva, primeiro Secretário, lavrei a presente ata 
que será aprovada na forma regulamentar e assinada por todos os presentes. Djalma de 
Deus Silva, 1º Secretário. 
 
Ressalva-se que, à página um, oitava linha, onde se menciona reunião da Diretoria 
Executiva, diz-se Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da “USE”. 
 

São Paulo, 10 de dezembro de 1967. 
 
Djalma de Deus Silva, 1º Secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
Assinaturas dos demais Conselheiros presentes. 
















