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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

09 e 23 de Janeiro
13 e 27 de Fevereiro

13 de Março
03, 10 e 24 de Abril

08 e 22 de Maio
12, 19 e 26 de Junho

24 de Julho
14 e 28 de Agosto
25 de Setembro

09 e 23 de Outubro
13 e 27 de Novembro
11 e 18 de Dezembro



 

 

Ata # 14 - 09 de janeiro de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de janeiro, de mil novecentos e sessenta e sete, 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, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
Eurípedes de Castro, 
Djalma de Deus Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Abel Glazer 

e dos membros da Comissão de Finanças: 
Antônio Schiriló e 
Waldomiro Silva Santos. 

O sr. Presidente abriu a reunião com uma prece e pediu fosse lida a ata da última reunião que 
foi discutida e aprovada. A Secretaria apresentou o seguinte expediente: carta da União 
Municipal Espírita de Botucatu, de 10/12/66, participando a eleição de sua nova diretoria; Idem 
da União Espírita Amapaense, de 28/11/66, comunicando eleição de sua Diretoria; cartão 
enviado pela família de Pedro de Camargo agradecendo os votos de solidariedade e as preces 
feitas a esse confrade no seu regresso à Pátria espiritual; Projeto do Programa apresentado 
pela 1ª “Comjesp” e aprovado na reunião do CDE de 11/12/66, com os nomes dos 
conferencistas que são os seguintes: 22/3/67 - Moacir de Araújo Lima; 23/3/67 - Jacob 
Holzmann Neto; 24/3/67 - Apolo Oliva Filho e 25/3/67 - Divaldo Pereira Franco. A moção 
aprovada pelo CDE, em 11/12/66, para ser encaminhada à FEB, com referência à reunião dos 
Presidentes, 1 e 2/10/66 p. passado, é a seguinte. 
 

"A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em reunião do Conselho 
Deliberativo Estadual de 11 de Dezembro de 1966, pelo voto dos representantes 
da Liga Espírita do Estado de São Paulo, da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, do Conselho Metropolitano Espírita, de 20 Uniões Distritais Espíritas, 27 
Conselhos Regionais Espíritas e 95 Uniões Municipais Espíritas, formando um 
conjunto de cerca de 1.000 centros e outras instituições Espíritas unificadas, 
resolveu, diante do relatório apresentado por seus representantes junto ao 
Conselho Federativo Nacional acerca da reunião de Presidentes de entidades 
federativas estaduais, manifestar à Diretoria da Federação Espírita Brasileira sua 
posição diante dos fatos ali ocorridos, nos termos abaixo: 

1) Mantém a USE integralmente a sua posição na defesa do conceito 
de Espiritismo como sendo o mesmo de "Doutrina Espírita", 
consubstanciado na tese apresentada à consideração da reunião de 
presidentes; 
2) Lamenta e desaprova a forma como foram conduzidos os trabalhos 
na referida reunião, impedindo-se o livre e democrático debate dos 
assuntos, anulando-se o exaustivo e criterioso trabalho dos Simpósios 
e, mais uma vez, deixando-se que pontos de vista restritos e divorciados 
da própria realidade do movimento espírita brasileiro, alicerçado em 
Kardec, prevalecessem sobre a pureza doutrinária do Espiritismo; 



 

 

3) Reafirma não obstante o seu desacordo com as ocorrências e 
atitudes aqui referidas, seu propósito de manter-se fiel à causa da 
Unificação da Família Espírita Brasileira, sobre o pálio da Casa de Ismael, 
com o mesmo espírito de colaboração, a mesma compreensão fraterna 
dos problemas que nos assoberbam e a mesma disposição de trabalho 
construtivo em prol da consolidação do movimento espírita brasileiro. 

 
São Paulo 11 de Dezembro de 1966. 
(a) Carlos Jordão da Silva presidente do CDE”. 

 
O sr. TESOUREIRO apresentou o balancete de 30/12/66 apreciando as contas em bancos, a 
situação dos órgãos da “USE” junto ao jornal “Unificação” e fez um confronto das contas do 
ativo e do passivo. Informou que o orçamento para impressão do trabalho “Conceituação do 
termo Espírita...”,  5.000 exemplares é de Cr$ 750.000. A DE deliberou que se obtenham outros 
orçamentos para 5.000 e 2.500 exemplares. O confrade Paulo Alves Godoy propôs que os 
números de junho e junho do Jornal “Unificação” saiam numa só publicação, tendo em vista, o 
aniversário da “USE”, 20º aniversário. Aprovado. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: informou 
que escreveu para o sr. Alexandre Secchi sugerindo o adiamento do Encontro de Jovens 
Espíritas Argentino-Brasileiros de julho para dezembro deste ano. Informou, também, que foi 
concluído estudo de um anteprojeto para mocidade departamental que será debatido pelos 
moços e encaminhado, oportunamente, à DE. Os confrades Waldomiro S. Santos, Antonio 
Schiriló e Carlos Dias, da Comissão de Finanças, trocaram ideias com a DE a respeito do trabalho 
que pretendem realizar, tendo como base de colaboração os bancários espíritas. As sugestões 
foram muitas e a Comissão aproveitará as mais viáveis, apresentando um plano de trabalho. 
Sobre o anteprojeto da reforma dos estatutos da USE, informou o confrade Eurípedes de Castro 
que tem cuidado com carinho do assunto e como ele não pode ser apresentado 
apressadamente, está fazendo aprofundado estudo de todo seu conjunto e dentro do menor 
prazo possível entregá-lo-á à DE. Dada a palavra ao confrade Luiz Monteiro de Barros fez ele 
ampla exposição a respeito da reunião do CFN, onde com ampla liberdade apresentou e 
debateu os assuntos da USE. Entregou a Moção aprovada pelo CDE, em 11/12/66, justificando 
os pontos de vistas da USE, diante das indagações que lhe foram formuladas. Entregou ao 
Presidente da FEB os cheques dos órgãos da USE pró sede própria Brasília; cobrou as propostas 
apresentadas pela USE e ainda não executadas pelo CFN apesar de aprovadas, como as 
relacionadas com o setor “Educação”. O CFN não realizará a reunião de fevereiro, data da 
realização das festas de Carnaval, devido as dificuldades que encontram os representantes para 
se locomoverem à Guanabara nesta época. Nada mais havendo a constar, após a prece de 
agradecimento do confrade Ignácio Giovine, 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 # 15 - 23 de janeiro de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de janeiro, de mil novecentos e sessenta e sete, 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, 
Eurípedes de Castro, 
Paulo Alves Godoy, 
Carlos Dias, 
Djalma de Deus Silva, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovine 

e dos srs. 
Antônio Schiriló e 
Waldemar Silva Santos 

da Comissão de Finanças e 
Roberto D. Andreucci 

do Departamento. Assistência Social. O sr. Presidente proferiu a prece de abertura e a seguir 
foi lida, discutida e aprovada a ata da reunião anterior. Comunicou, também, que o confrade 
Luiz Monteiro de Barros, por motivo de doença, não comparecia a reunião. A SECRETARIA 
apresentou o seguinte expediente: Carta do Centro Espírita “Amantes da Pobreza”, de 
12/12/66, solicitando por empréstimo o clichê de José Petitinga com a fito de ilustrar 
reportagem deste trabalhador da Doutrina; Carta do Presidente da FEB, A. Wantuil de Freitas, 
de 9/1/67, acusando o recebimento da moção aprovada pelo CDE da USE de 11/12/66. 
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, com o mesmo espírito de colaboração, 
a mesma compreensão fraterna dos problemas que nos assoberbam, e a mesma disposição de 
trabalho construtivo em prol da consolidação do Movimento Espírita Brasileiro; Carta circular 
de 1/12/66, do Sanatório Ismael de Amparo, acompanhada de folheto de sua futura sede, a ser 
construída na Fazenda Palmeiras, em Amparo.  Boletim nº 5 da “Comjesp”, comunicando que 
as prévias do Carnaval serão realizadas: a Noroeste, em Penápolis, a Nordeste, em São João da 
Boa Vista e a Centro-Sul, em Americana; O sr. Secretário solicitou permissão para que o 2º CRE 
instale uma UME em Tatuí: A DE autoriza ad – referendum do CDE já que Tatuí pertence ao 21º 
CRE; DEPARTAMENTO DE MOCIDADES - Sua 3ª Reunião Geral foi realizada nos dias 21 e 
22/1/67, em Ribeirão Preto. Houve comparecimento efetivo dos representantes do 
Departamento em todo o Estado; foi apreciado o Regimento Interno para Mocidades 
Departamental que ainda será levado às três prévias da “Comjesp” para maiores estudos; foi 
levantado o problema da ação do Movimento Universitário Espírita sobre as Mocidades do 
interior; Araraquara, Araçatuba e Lins vão elaborar trabalho a respeito, relatando o que ocorre 
em suas regiões e apresentando sugestões a respeito que serão apontadas pelos seus 
respectivos CRES; a 4ª Reunião Geral do Departamento será em Jundiaí no dia 11/367, por 
ocasião da reunião do CDE. Comunicou que foram formadas as comissões para julgar os 
trabalhos doutrinários da “Comjesp” e cujos nomes foram lidos e figurarão em programa a ser 
divulgado; O Departamento, tendo em vista as suas inúmeras atribuições, solicitou à DE 
autorização para manter, às 4as. feiras, das 20 às 22 horas, nesta sede, plantão de sua 
Secretaria, foi atendido; DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - O confrade Roberto D. 
Andreucci deu amplas informações verbais sobre o que presenciou a respeito da Doutrina em 



 

 

alguns dos nossos Estados e Argentina. Impressionou-se com os magníficos trabalhos da 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em todos os aspectos, a divulgação doutrinária é feita 
em larga escala pela tribuna, jornais, revistas, rádio e TV. Visitou o notável Hospital Espírita de 
Porto Alegre, já com 40 anos de trabalho. Os membros da Comissão de Finanças trocaram 
longas e proveitosas ideias com a DE visando o plano de trabalho que estão organizando. Da 
mesma forma, o presidente do CME colocou a DE a par dos trabalhos que vem estes órgãos 
desenvolvendo com os resultados surpreendentes, porquanto seus departamentos estão 
escolhendo elementos capacitados e dispostos a dar colaboração efetiva ao desempenho do 
trabalho de Unificação; Nada mais havendo a tratar, após prece do confrade Apolo Oliva Filho, 
deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar, lavrei a presente ata que será 
aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Carlos Jordão da Silva 
Djalma de Deus Silva 
 













 

 

Ata # 16 - 13 de fevereiro de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de fevereiro, de mil novecentos e sessenta e sete, nesta Capital, 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, 
Carlos Dias, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glazer, 
Eurípedes de Castro, 
Djalma de Deus Silva, 
Waldomiro Silva Santos e 
Luiz Monteiro de Barros. 

O sr. Presidente abriu a reunião com uma prece e deu a palavra ao confrade Waldomiro S. 
Santos para expor em primeiro lugar seus assuntos, em virtude de ter que regressar a Santos 
nesta mesma noite. O confrade Waldomiro pediu licença para ler um Plano de Trabalho que 
elaborou referente às festividades Comemorativas do 20º Aniversário da “USE”. Esta leitura 
mereceu toda a atenção da DE que, por sugestão do sr. Presidente, determinou que a 
Secretaria providenciasse uma cópia do trabalho para cada Diretor, para estudo e sugestões. 
Expediente da Secretaria - carta do CME solicitando uma página do jornal Unificação para 
publicar, trabalho e notícias do movimento espírita na Capital. O confrade Abel Glazer indagará 
ao CME se se trata de algum trabalho especial, pois para os assuntos da Doutrina a Unificação 
sempre esteve e estará à disposição do CME. Carta da Mocidade Espírita Emanuel, de 
Promissão, de 14/1/67, participando que realizará o IV Encontro de Evangelizadores Espíritas, 
de 12 a 15/8/1967. O CRE da 4ª Região enviou o calendário das suas atividades Doutrinárias 
para 1967, conjunta com as do 17º CRE. A União Municipal Espírita de Presidente Prudente, 
comemorando o Cinquentenário da cidade, organizou a VII Semana de Confraternização 
Espírita de 4 a 12 do corrente mês. Carta da UME de Jundiaí, de 12/1/67, comunicando que o 
local para reunião do CDE de 12/3/67 será no Centro Espírita Fraternidade, à rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 511. Dia 11/3/67 palestra da Diretoria da USE. A Tesouraria apresentou 
o balancete mensal de 31/1/1967, demostrando o perfeito equilíbrio da receita e despesa. 
Informou que o saldo atual, em Banco é de Cr$ 589.573. O confrade Luiz Monteiro de Barros 
com referência ao III Congresso Espírita Paulista, tinha mantido contato com o prof. Herculano 
Pires e a Comissão será reestruturada, para colocar o assunto em termos de realização, tendo 
sido até lembrado nomes de confrades valorosos para colaborarem no trabalho. Lembrou o sr. 
Secretário Geral que o restante de tempo da reunião deveria ser destinado à elaboração da 
ordem do dia da reunião do CDE, o que foi feito. A referida ordem que foi aprovada, será 
transcrita na próxima ata. Após prece de agradecimento do confrade Djalma de Deus Silva, 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 # 17 - 27 de fevereiro de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de mil novecentos e sessenta e sete, 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, 
Carlos Dias, 
Abel Glazer, 
Apolo Oliva Filho, 
Ignácio Giovine, 
Eurípedes de Castro, 
Paulo Alves Godoy, 
Djalma de Deus Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 

e dos membros de Departamentos: 
Roberto Domingos Andreucci e 
Lindolfo Fernandes Neto. 

O sr. Presidente, após abrir a reunião com uma prece, pediu fosse lida a ata da reunião anterior 
que foi discutida e aprovada. A Secretaria apresentou o seguinte expediente: Carta da UME de 
São Bernardo do Campo, de 18/02/67, participando a realização da 1ª Semana Espírita local de 
9 a 16 de abril de 1967. Carta do 13º CRE, Marília, de 02/02/1967, comunicando que o saldo 
da 1ª Concentração de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil foi destinado à Campanha 
Pró Construção da sede da FEB em Brasília. Carta do mesmo CRE, de 6/2/67, solicitando que 
uma próxima reunião do CDE seja marcada para Marília. Foi lida toda a programação da 1ª 
COMJESP de Ribeirão Preto, onde a DE se fará presente. Carta da AMEA encarecendo a 
presença da DE para reunião do dia 19/03/67 entre a AMEA e CME com o fito de tomar ciência, 
assistindo e facilitando a tarefa que visa discutir a desvinculação da AMEA do CME. O assunto 
foi amplamente apreciado pela Diretoria que deliberou por agradecer a gentileza do convite e 
julgar inoportuno o seu comparecimento. O confrade Luiz M. Barros participou que a reunião 
da Diretoria com a Comissão Mista da Feesp para instalação do curso foi marcado para o dia 
10/03/1967, às 19,30 h, na sede da Feesp. O Departamento de Mocidades fará sua 4ª Reunião 
Geral dia 11/03/1967. O confrade Roberto D. Andreucci, por compromisso inadiável na 
Faculdade de Medicina de Taubaté, dia 11/03/67, não poderá comparecer à reunião do CDE 
em Jundiaí. Nada mais havendo a tratar, após prece de agradecimento do sr. Paulo Alves 
Godoy, deu o sr. Presidente Godoy, deu o senhor presidente por terminada a reunião. 
Godoy, deu o sr. Presidente por terminada a reunião. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 









 

 

Ata # 18 - 13 de março de 1967 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos treze dias do mês de março, às vinte horas, do ano de mil 
novecentos e sessenta e sete, em sua sede social sita à rua 
Maranhão, nº 404, nesta Capital, reuniu-se a diretoria executiva 
da “USE”, em reunião administrativa ordinária, com prece inicial 
dos trabalhos pelo seu Presidente. Compareceram à reunião os 
seguintes diretores: 

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

e, pelo setor de Evangelização Infantil do Departamento de 
Educação: 

Gilvete Ming e 
Fábio Dutra. 

Secretaria: carta da UME de Jundiaí, de 13/03/67, solicitando 
instalação naquela cidade do “Curso Básico”, conforme 
possibilidade e deliberação do CDE em sua reunião próxima 
passada. Esta carta será encaminhada à “Comissão de Trabalhos 
unificados FEESP-USE”; carta da UME de Taubaté, datada de 
21/02/67, solicitando orientação jurídica para representação da 
UME quanto a estabelecimentos bancários; carta da UME de 
Sorocaba, dia 28/02/67 sobre a criação da UME de Tatuí. A 
Secretaria Geral expedirá correspondência a respeito para esta 
UME. O sr. Presidente solicita a todos os membros da DE trazerem 
na próxima reunião sugestões acerca do plano de comemoração do 
20º aniversário da USE, para deliberar-se a respeito. 
Departamento de Mocidades: autorizado ao CD da I Comjesp 
prolongar seu mandato até 31/12/67, a fim de cuidar da confecção 
dos anais desta confraternização e de outras providências que se 
façam necessárias. CME: participa que foi constituída uma 
Comissão Especial para planejar e cuidar da realização da Semana 
Espírita da Capital, programada para julho próximo, comunica ter 
prosseguimento a campanha em favor da construção da sede da FEB 
em Brasília, informa finalmente que domingo próximo o CME terá 
uma reunião conjunta com a AMEA para definir a situação desta 
diante do CME. O confrade Fábio Dutra tece considerações em torno 
do trabalho realizado pela FEESP, com os auspícios da USE, 
discorre sobre a regulamentação dos encontros de evangelizadores 
- maior número de encontros, abrangendo uma área menor, para 
maior aproveitamento. Menciona o 3º Encontro de Evangelizadores 
realizado em Guararapes; o 5º Curso Intensivo na Casa 
Transitória; o convite para participação da 1ª Comjesp. A este 
respeito sugere que haja sempre prévia troca de ideias com o DIJ 



 

 

da FEESP, quando da inclusão, nas concentrações auspiciadas pela 
USE, de assuntos que versem sobre a Evangelização Infantil, 
sugerindo, também, que de futuro os CDs das concentrações 
convidem o DIJ da FEESP e não pessoas que dele participam. Na 
oportunidade, entrega devidamente julgados os trabalhos da 1ª 
Comjesp encaminhados para apreciação. Fornece propostas para o 
Curso extensivo de Formação de Evangelizadores que terá início 
no dia 28/03/67 e informa que participará do 1º Encontro de 
Dirigentes de Centros Espíritas da Capital e Diretores, 
promovido pelo CME. O 1º Secretário lê as deliberações do CDE de 
12/03/67 na cidade de Jundiaí. É entregue ao sr. Vice-Presidente, 
para estudo, a proposta do 23º CRE (Lins) sobre o MUE, outros 
componentes da DE deverão também estudá-lo, após o que será 
convocada a presença a uma das reuniões da DE de todos os 
interessados à evolução do MUE, da Capital e do interior. Chega 
às mãos do sr. Presidente carta do CME desta data, consultando 
a possibilidade de conseguir-se o apoio das entidades 
inicialmente patrocinadoras a campanha encetada na Capital para 
construção da sede da FEB em Brasília. A DE responderá ao CME 
cientificando-o que as mesmas já foram notificadas a respeito 
por circular. Livre ainda a palavra, e como dela ninguém mais 
quisesse fazer uso o sr. Presidente deu a reunião por encerrada, 
às 22,30 horas, solicitando à confrade srta. Gilvete Ming para 
proferir a prece final dos trabalhos. A redação e apontamento 
desta ata que será aprovada na forma regulamentar, foram do 3º 
secretário sr. Abel Glazer. 
 
Abel Glazer 
Carlos Jordão da Silva 
 













 

 

Ata # 19 - 03 de abril de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos três dias do mês de abril, de mil novecentos e sessenta e sete, nesta Capital, na sua sede 
social, à rua Maranhão 404, às 20h00, reuniram-se, ordinariamente, a DE da USE com a 
presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Eurípedes de Castro, 
Carlos Dias, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovine, 
Luiz M. De Barros 

e dos membros de departamentos: 
Waldomiro Silva Santos, 
Antonio Schiliró, 
Roberto D. Andreucci. 

Após a prece do sr. Presidente foi dada por aberta a reunião. Secretaria: apresentou o seguinte 
expediente: Carta da ME de Santos, de 21 de abril de 1967, participando a realização da 1ª 
Exposição e Feira do Livro Espírita de Santos de 16 a 30 de abril de 1967, 1ª Semana Espírita de 
Vila Maria de 19 a 25 de junho de 1967, 1º Congresso de Mocidade e Juventudes Espíritas do 
Estado da Guanabara de 13 a 16 de setembro de 1967; Sugestão do CRE de Marília para que, 
sob a orientação da USE, se estude a possibilidade da criação de uma Faculdade de Serviço de 
Assistência Social. A carta foi encaminhada ao Departamento de Assistência Social para 
apreciação e parecer; Carta do CD do CME de 20/3/1967 comunicando que em reunião desta 
data do CD do CME, em conjunto com o CD da AMEA e com a presença de 15 UDEs (totalidade) 
e mais a UME de São Caetano do Sul, a AMEA ficou desligada dos representantes das UDEs 
junto ao CME. O Diretor do Departamento de Mocidade apresenta apreciação da proposta feita 
à Assembleia Geral da 1ª Conjesp: “que se aprove, em caráter experimental pelo prazo de um 
ano, aplicar-se às Concentrações Regionais a ampliação dos Conselhos Diretores, a exemplo da 
organização prevista para a Conjesp. Esta proposta será levada ao CDE. São as seguintes as 
resoluções do CDE tomadas na reunião de Jundiaí de 12/03/1967: itens aprovados: 1) Ata da 
reunião anterior; 2) Relatórios da Diretoria Executiva; 3) Relatório do Departamento de 
Doutrina 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 Curso de Dirigentes de 
Sessão; 4) Transferência da data de realização do III Congresso Educacional Espírita para o ano 
de 1968; 5) Ofício a ser dirigido à União Federativa Espírita Paulista, Clube dos Jornalistas 
Espíritas, Instituto Espírita de Educação e Movimento Universitário Espírita Paulista, solicitando 
maior assiduidade às reuniões e indagando sobre as tarefas nas quais estão dispostas a 
colaborar com a USE; 6) 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 estado. Caso haja dificuldades no seu 
funcionamento, que se ponham em contato com a DE para que esta procure auxiliar na solução 
das mesmas. Solicitar a todos os CREs que enviem relatórios anuais de suas atividades, 
principalmente citando o número de reuniões e as UMEs que a elas compareceram. Itens 
autorizados: 1) Acolheu proposta do 2º CRE sediado em Sorocaba, no sentido de se proceder à 
instalação da UME de Tatuí, já que pela atual divisão territorial, essa cidade pertence ao 21º 



 

 

CRE. 2) Acolheu proposta do CRE da 23ª Região, em quatro páginas, propondo medidas 
relacionadas com o MEU incumbindo a DE de estudá-la e trazer uma solução concreta na 
próxima reunião do CDE. O confrade Waldomiro S. Santos solicitou informações a respeito da 
Movimento Espírita Bancário e se a DE já tinha algum parecer sobre os seus estatutos. O sr. 
Procurador julgou oportuno que primeiramente se aguarde a reforma dos Estatutos da USE 
para depois serem resolvidos os assuntos em pendências, sendo este, também, o ponto de 
vista da DE. Quanto ao programa das comemorações do 20º aniversário da USE já está o CME 
tomando as medidas necessárias. O confrade Giovine participou a compra pelo CME de um 
duplicador (mimeógrafo), para facilitar a correspondência e expedição de circulares do CME. O 
Departamento de Mocidades, com a respeito ao 1º Encontro de Dirigentes de Centros Espíritas 
e Mocidades, fez distribuição aos expositores de vasto material contendo as questões que 
serão tratadas, bem como o regimento interno do encontro. A reunião será dia 30/4/1967. A 
seguir o sr. Abel Glazer passou a leitura do Regimento Interno para Mocidade Espírita 
Departamental, feito pelas Mocidades e debatido em várias reuniões por elas. A DE apresentou 
inúmeras sugestões ao regimento, sugestões essas que os moços apreciarão em suas reuniões. 
O Regimento deverá ter datilografado e distribuído aos diretores para estudo e, após isto, em 
circulares próprias, encaminhado aos órgãos da USE para deliberação em reunião do CDE. 
Proposta para que a DE estude a possibilidade da criação de um Departamento de Esperanto, 
condicionado a regulamento e dirigido por um esperantista realmente espírita e com a 
finalidade única de divulgar a Doutrina Espírita. Proposta, em princípio, aceita. O Departamento 
de Assistência Social comunicou que dia 29/03/64 proferiu palestra, tipo mesa redonda, na UDE 
da 9ª Zona, Santana, sobre assistência social. O sr. Tesoureiro apresentou balancete de 31/3/67 
dando explicações da situação das contas. Saldo em bancos até esta data, de NCr$ 844,43. 
Nada mais havendo a constar e após a prece de agradecimento do confrade Djalma de Deus 
Silva, 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 # 20 - 10 de abril de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias do mês de abril, de mil novecentos e sessenta e sete, nesta Capital, à rua 
Maranhão, 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria Executiva da “USE”, com 
a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Paulo Alves Godoy, 
Abel Glazer, 
Djalma de Deus Silva, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro e 
Ignácio Giovine 

e do sr. José Cardoso de Oliveira, presidente do Conselho Fiscal da Liga Espírita do Estado de S. 
Paulo. O sr. Presidente, após proferir a prece, deu por aberta a reunião. O confrade Luiz M. 
Barros, declarando-se adoentado, pediu permissão para expor seus assuntos em primeiro 
lugar, no que foi prontamente atendido. Comunicou que havia estudado com carinho o assunto 
relacionado com o MUE, objeto da última reunião do CDE de 12/3/1967 e tinha chegado a 
seguinte conclusão: a) que não convém propor que o MUE perca sua personalidade jurídica. 
Aguardar-se a reforma dos estatutos da “USE”; b) O MUE interessa muito à “USE’ como fator 
cultural; c) Os universitários são elementos indicados para o levantamento do nível cultural das 
Mocidades e da própria “USE”; d) por sua vez as mocidades e a “USE” são o terreno onde os 
universitários encontrarão a oportunidade de porem em vivência útil os seus conhecimentos 
aprimorados; e) Incentivar o MUE no ideal Unificacionista; f) Dar tarefas de natureza cultural 
mais apropriadas aos Universitários, trazendo eles o resultado para o movimento geral e g) 
convocar-se uma reunião do MUE (capital e interior) com a DE. Comunicou, também que a 
Revista Internacional do Espiritismo e o jornal O Clarim está passando por dificuldades de 
ordem econômica, com suas máquinas e prédio em estado precário. O confrade Paulo A. 
Godoy, que tem contato com elemento ligado à Revista, informou que eles estão em campanha 
para angariar fundos, com resultados já satisfatório. A DE se unificou para adquirir dois livros 
que serão entregues pelo preço de Cr$5,00, vendidos pela sociedade de Matão como plano da 
campanha. A maioria dos Diretores já fizeram seu pedido e o sr. Carlos Dias encaminhará a 
correspondência nesse sentido. Participou, ainda, o confrade Monteiro de Barros a fundação 
da Associação Médica de Estudos Espíritas do Estado de São Paulo, cujos trabalhos estão muito 
bem encaminhados. O confrade Eurípedes de Castro, pedindo a palavra, informou que tinha 
graves acusações a fazer à DE com referência à Mocidade Eurípedes Barsanulfo, Departamento 
da Liga Espírita; que a mocidade criou uma Sociedade Espírita, denominada “Seara”, que a 
“Seara” é o novo nome que a Mocidade deu ao Abrigo de Velhos da Vila 100 que no abrigo, 
prestando serviços há um grupo de colaboradores, que esses colaboradores saem de caminhão 
pelo bairro angariando donativos e alimentos para o abrigo e, no final do trabalho, encaminham 
apenas uma parte do que foi arrecadado, dividindo a outra entre si; que uma sociedade, com 
esse procedimento, não pode receber apoio da “USE”; que o Departamento de Mocidades da 
Liga, pela calada da noite, por grande parte de seus elementos, entrando na Liga, levou 
documentos, papéis, materiais, etc, sem a devida autorização da Diretoria da Liga. Diante 
desses fatos, reenvidicava a “USE”: a) que o Departamento de Mocidade Eurípedes Barsanulfo 
continuasse na Liga com o mesmo nome e com os elementos remanescentes; b) que os 
documentos tirados da Liga voltem para ela; c) que a USE não dê cobertura a elementos com 
tal procedimento em qualquer empreendimento. O confrade Carlos Jordão da Silva, diante do 



 

 

relatado, disse que DE só poderia opinar ouvindo também a outra parte, porém sempre como 
medianeiro, no sentido de se encontrar uma solução evangélica para o problema. Assim a DE 
poderia convidar a Diretoria do Departamento de Mocidade Eurípedes Barsanulfo para uma 
reunião ou autorizar o seu Departamento de Assistência, digo, Mocidade para ouvir os moços, 
pedindo esclarecimentos em nome da DE, sem se esquecer que a função da DE é a de encontrar 
uma forma cristã para o caso, não deixando de reconhecer como dolorosa a acusação feita pelo 
confrade Eurípedes. A DE aprovou a segunda sugestão, devendo o confrade Abel Glazer ser 
diligenciar a respeito. SECRETARIA Carta da UME de Santo André comunicando a) Planejamento 
e Execução do SOS em Santo André; b) 1º Encontro de Evangelizadores do ABC de 29/4 
1/5/1967; c) 16ª Semana Espírita de Santo André, de 23 a 30/7/67, d) 1ª Semana Espírita de 
São Bernardo, de 9 a 16/4/67 e 1º) Encontro de Dirigentes de Centros da Capital e Arredores 
30/4/1967 III Comecar, sob a patrocínio do CME, através do Departamento de Mocidades, a 
ser realizada em São Caetano do Sul, em novembro deste ano. O sr. Carlos Jordão da Silva, 
informou que dia 23/4/1967, em Jundiaí, será instalada o 1º Curso Básico, em obediência ao 
que foi aprovado no CDE. Nada mais havendo a constar, com prece de agradecimento do 
confrade Paulo Alves Godoy, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar, lavrei 
a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
Em tempo: O confrade Luiz Monteiro de Barros informou que está em estudo a fundação da 
Associação Médica de Estudos Espíritas do Estado de São Paulo e não  fundada como por 
equi1voco ficou registrado nesta ata. 
 
 

São Paulo, 10 de abril de 1967. 
 

Djalma de Jesus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 















 

 

Ata # 21 - 24 de abril de 1967 
Diretoria Executiva 

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

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

O sr. Presidente, após proferir a prece de abertura, pediu a SECRETARIA para apresentar o 
expediente, que constou de: Súmula da ata da reunião do CFN realizada no dia 1/4/1967; Carta 
da UME de Pindamonhangaba, de 5-4-67, pleiteando a instalação de cursos “Escola de 
Médiuns” e “Dirigentes de Sessão”. A Secretaria Geral encaminhou a carta em referência à 
FEESP para os devidos fins. Foi instalado dia 23/4/1967, em Jundiaí, o Curso Básico de 
Espiritismo, sob os auspícios da UME local. A “USE” se fez representar pelo sr. Carlos Jordão da 
Silva e Roberto Domingos Andreucci e a FEESP pelo confrade Pedro Jacintho. Nesta mesma 
data, pelo 2º CRE, na cidade de Sorocaba, foi também, instalado o “Curso Básico de 
Espiritismo”. Dia 30/4/67, na FEESP, será realizada a 3ª Vesperal do Moço Espírita, sob auspícios 
do Departamento de Mocidade do CME. O CME encaminhou à “USE” cópia da carta 
endereçada à FEESP comunicando que mandou ao Centro e Sociedades, por intermédio das 
UDEs, carta consultando sobre o interesse pelos “Cursos Básicos de Espiritismo” e quão logo 
tenha esse levantamento solicitará o concurso dos expositores à FEESP; Carta de 18-4-1967, da 
Diretoria do Sanatório Ismael, de Amparo, comunicando que dia 1/5/67, às 11 horas, será 
lançada a pedra fundamental do “Novo Sanatório”, na fazenda Palmeiras. O confrade Luiz 
Monteiro de Barros participou a DE ter recebido notícias de que uma jovem de 12 anos, na 
cidade de Jaboticabal, está recebendo mensagens espíritas, que estão ganhando grande 
repercussão. A DE deliberou escrever à 9ª CRE, Ribeirão Preto, e a UME de Jaboticabal, pedindo 
que se inteirem do assunto, dando as informações que julgarem oportunas, a seguir, à USE. 
Comunicou que o prazo estipulado pelo CDE para o Procurador da “USE” receber sugestões 
para reforma estatutária terminou dia 12/4/1967 e que se até a data de 31/5/1967 não estiver 
pronto o anteprojeto da reforma dos estatutos volte este trabalho às mãos da Comissão 
Especificada para esta tarefa. Sugestão aprovada. A DE solicitou ao Departamento de 
Assistência Social que estude as implicações do Serviço de Obra Social no movimento Espírita 
para uma futura tomada de posição. Departamento de Mocidades: O confrade Abel Glazer, 
cumprindo o deliberado da DE, informou que, em 15/4/1967, esteve reunido com os moços do 
Departamento de Mocidade Eurípedes Barsanulfo, dando-lhes ciência das acusações do 
Presidente da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Quanto ao material e objetos retirados da 
Liga, os moços informaram ser de propriedade particular de cada um; devolveram 3 (três) 
chaves pertencentes à Liga; que não fazem nenhuma objeção que o Departamento de 
Mocidade Eurípedes Barsanulfo permaneça na Liga com os elementos dele remanescentes; 
que estão dispostos a um pleno entendimento com a Liga para se encontrar uma solução 
evangélica para o impasse surgido. Comunicou que recebeu carta de Florianópolis, 
Departamento de Mocidade, interessado em apoiar uma Concentração Interestadual, no 



 

 

extremo sul do País; que a “USE” do Distrito Federal também se interessa por uma 
Concentração Interestadual “Centro-Oeste”. Este assunto será apreciado na 5ª reunião Geral 
do Departamento de Mocidades, dia 1/5/1967, em Araçatuba. Diante do exposto, fica revogada 
a deliberação anterior de escrever às Federação do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, 
consultando-as a propósito de seu interesse em realizar a Interestadual de Mocidades. Dado o 
avanço da hora, o Departamento de Assistência Social e Tesouraria deixaram para apresentar 
seus assuntos na próxima reunião. Após prece do confrade Abel Glazer, 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 # 22 - 08 de maio de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de maio, de mil novecentos e sessenta e sete, nesta Capital, em sua sede 
social, à rua Maranhão, 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria Executiva da 
USE, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves Godoy, 
Roberto Domingos Andreucci, 
Djalma de Deus Silva, 
Ignácio Giovine, 
Carlos Dias e 
dr. Eurípedes de Castro. 

Compareceram à reunião os confrades 
Antonio João Todesco e 
Srta. Sueli Romeu Lapater, 

respectivamente vice-presidente e  secretária do MUE. Após a prece de abertura feita pelo sr. 
Presidente, teve a palavra a srta. Suely Romeu que informou à DE estar o Movimento 
Universitário em fase de reestruturação, que, como o MUE não tem sede, a agregação dos 
elementos para tratar de assuntos a ela ligados tem se tornado difícil. Aduziu o sr. Antonio João 
que o MUE necessita de uma sala para suas reuniões, remeter circulares aos seus diretores e 
ter endereço certo para receber correspondência. Assim, consultava a DE da possibilidade de 
utilizar uma dependência da rua Maranhão para esse fim. O sr. Presidente esclareceu que a DE, 
o CME, o Departamento de Mocidades e outros órgãos ocupam o prédio durante toda semana, 
além da USE o estar usando em caráter precário, pois tem, também, ciência do destino que a 
FEESP terá que dar ao mesmo. Assim a DE não tem nem meios de fazer uma consulta à FEESP 
nesse sentido. O confrade Eurípedes de Castro informou que após prévio entendimento, a Liga 
Espírita poderá estudar a possibilidade de acolher o MUE em sua sede, colocando-se à 
disposição dos diretores do MUE para este entendimento. A seguir foi dada a palavra à 
Secretaria que apresentou o seguinte expediente: Semana Espírita de Santo André, de 23 a 
30/7/1967, a DE fará palestra conjunta sobre: Unificação – Carlos Jordão da Silva; Organização 
– Apolo Oliva Filho; Assistência Social – Roberto D. Andreucci e Mocidades – Abel Glazer. O 
Procurador da USE considerou o prazo para apresentar o estudo de reforma dos Estatutos, 
registrado na ata anterior, muito curto e, dada a importância que o assunto merece, sugeriu 
que este anteprojeto da reforma estatutária seja apresentado na reunião do CDE de setembro 
deste ano, na cidade de Marília. A DE concordou com a sugestão. Departamento de Mocidades 
deu amplas informações da sua reunião geral, dia 1/5/67, em Araçatuba, onde foi apreciado e 
aprovado trabalho sobre “A Evolução do Movimento Juvenil Espírita Paulista e a I Conjesp-SP”. 
Este trabalho será levado à DE para parecer. Em referência à Concentração Interestadual, 
tendo em vista o interesse de alguns estados em promovê-la, os moços do Estado sentiram-se 
desobrigados do compromisso assumido em Barretos. Informou que a confrade Marlene Rossi, 
com a colaboração do CRE de Presidente Prudente e com o apoio que será pedido ao CRE de 
Marília estará trabalhando para levantar o CRE de Adamantina. Próxima reunião Geral do 
Departamento 8/7/1967. Informou que dia 28/5/67, o Departamento de Mocidades estará 
presente, em Araraquara, ao encontro dos CD das 3 concentrações regionais. O confrade 
Eurípedes de Castro pediu licença para acrescentar mais alguns esclarecimentos com respeito 
à saída do Departamento de Mocidade Eurípedes Barsanulfo da Liga, tendo o confrade Abel 



 

 

Glazer dado alguns informes sobre seu contato com a Mocidade, tendo a DE se congratulado 
com a solução cristã havida no caso e com a declaração do confrade Eurípedes de que a Liga 
dava o assunto por encerrado, sem reivindicar o retorno de qualquer documento ou papéis 
para a sua sede. O Presidente do CME informou que a palestra de encerramento da Semana 
Espírita deverá ser no Ibirapuera e o orador será o confrade Divaldo P. Franco. Presente o sr. 
Milton Filipelli deu esclarecimentos a respeito dos temas e dos oradores da Semana a constar 
do programa. Acolhendo sugestão do confrade Ignácio Giovine, a DE resolveu convidar a 
Diretoria da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém para uma reunião conjunta no dia 22/5/1967 
para tratar de assuntos de interesse comum e de sua antiga sede. Carta de 18/3/1967, da Seara, 
à DE solicitando que visite suas obras de assistência; que nesta visita seja encarecida a presença 
do Diretor do Departamento de Assistência Social da USE. O sr. Carlos Dias apresentou o 
balancete de 29/4/1967, explicando-o. A DE autorizou a remessa mensal de 10 jornais 
Unificação à Penitenciária do Estado, através da 9ª Zona. Após a prece de agradecimento do 
confrade Carlos Dias, 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 # 23 - 22 de maio de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de maio, de mil novecentos e sessenta e sete, 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, 
Djalma de Deus Silva, 
Paulo Alves Godoy, 
Abel Glazer, 
Eurípedes de Castro, 
Roberto D. Andreucci, 

e do jovem 
Milton Filipelli, do Departamento de Mocidade. 

Especialmente convidada pela USE compareceu a Diretoria da Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém representada pelos senhores 

Eduardo W. Costa, 
Enyr Buzzolini, 
Luiz Esteves, Athayde de Giogliano e 
Euclides Marcondes. 

O sr. Presidente abriu a reunião com uma prece, apresentando a seguir fraternal saudação aos 
membros da Diretoria da Sinagoga. O sr. Secretário procedeu à leitura da ata da reunião 
anterior, que foi discutida e aprovada. Dada a palavra ao confrade Ignácio Giovine, para expor 
os motivos que levaram a DE a convidar os companheiros da Sinagoga para uma conversa 
amigável, este explicou que a “USE”, de maneira alguma, tem a função de impor seus pontos 
de vista ou se colocar na condição de juiz diante de fato que lhe são apontados. Assim, tendo 
a DE ciência de que dependência do prédio da Sinagoga, alugada para fins de filmagens, está 
sendo utilizada pelos ocupantes para cenas de baixo moral, passando a ser mais boate no baixo 
sentido do que um empreendimento comercial, julgou ser no dever de comunicar o fato à sua 
Diretoria com o alto objetivo de que o respeitável nome da Sinagoga não venha a ser atingido. 
O sr. Enyr Buzzolini, usando a palavra, disse que não ignorar os acontecimentos, porém não 
temia que a entidade, de futuro, viesse a responder por erros de outros; que por determinação 
legal, tinham sido despejados do prédio; que haviam recorrido a posse do prédio e perdido no 
1º julgamento, porém a ação judicial continua e somente depois do caso liquidado soluções 
definitivas poderão ser tomadas, se saírem vencedores. Inúmeras sugestões foram ventiladas, 
sem, todavia, atenderem a possível solução do problema. Com a palavra, o Procurador da USE, 
dr. Eurípedes da Costa, aconselhou aguardar-se, primeiramente, a decisão em juízo. O confrade 
Eduardo Costa sugeriu que uma comissão da DE, formada por reconhecidos amigos do 
confrade Trindade, fosse procurar a viúva e, com habilidade, falando aos seus sentimentos, a 
influenciasse tomar uma decisão. A sugestão ficou de ser examinada. Julgando o assunto bem 
apreciado, o sr. Presidente agradeceu a presteza e espontaneidade da presença dos confrades 
da Sinagoga e informou que se desejassem poderiam continuar assistindo à reunião até seu 
final. O convite foi aceito. O confrade Eden Dutra, presente à reunião, teve a palavra e 
informou, como membro da CME, estar visitando as UDEs, incentivando-as para o trabalho de 
unificação; que a UME de Poá, sentia-se constrangida no seu trabalho, por entenderem seus 
componentes, que os estatutos da USE não permitirem seus órgãos ter patrimônio e a UME 
pretende ter uma sede; que apesar de saber que os estatutos da USE permitem, desejam saber 



 

 

da DE se havia alguma condição ou esclarecimento a dar sobre o assunto. Informou o sr. 
Presidente que apenas os estatutos da UME de Poá devem estar enquadrados nas normas da 
USE e que esta verificação poderá ser feita pelo seu Procurador. A Secretaria apresentou o 
seguinte expediente: Lida cópia da carta ao confrade Joaquim Norberto de Camargo, do 13º 
CRE (Marília), encaminhando projeto de regimento de Faculdade de Ciências Econômicas e 
Contábeis, para servir de base aos estatutos da União Assistencial Espírita de Marília com vistas 
à criação de Faculdade idêntica no Educandário Dr. Bezerra de Menezes daquela cidade. Lida 
notícia do jornal “CEU”, de Belo Horizonte, da instalação da Rádio Cultura de Uberlândia, 
Departamento da Mocidade Espírita de Uberlândia. Será reproduzida no Unificação circular da 
União Espírita Mineira, sobre a conveniência de ser o 40º aniversário do mandato mediúnico 
de Chico Xavier comemorado, condignamente, em todo o Brasil, inclusive com os jornais 
espíritas publicando edições especiais ou, na impossibilidade, realçando o acontecimento. No 
dia 7 de julho de 1967 o médium Francisco Cândido Xavier completará 40 anos ininterruptos, 
de exercício do seu mandato mediúnico. Carta de adesão à USE da “Sociedade Espírita Ana 
Benta de Castro”, com sede à rua Doutor Pedro II, no 198, em Vila Matilde, nesta Capital. 
Encaminhada a carta ao CME. Circular do CME com informações sobre a III Semana Espírita da 
Cidade de São Paulo, com programas, organogramas, cartazes, etc. Pela Federação Espírita do 
Paraná foram enviados 20 opúsculos sobre o tema “Doutrina ou Fenômeno” de autoria do dr. 
Lauro Sicleder e prefácio do sr. João Ghignone, em que defende as conclusões dos Simpósios 
no setor “Doutrina”. Carta da UME de São José do Rio Preto acompanhando cheque no 33394, 
contra Banco Federal Itaú S/A a favor da FEB, de NCr$ 627,50, o qual será levado pelo 
representante da USE à Federação Espírita Brasileira. O sr. Ignácio Giovine comunicou que o 
Ginásio do Ibirapuera já foi cedido ao CME para o dia 8/7/1967 onde será realizado a palestra 
de encerramento da III Semana Espírita. A DE apresentou sugestões ao anteprojeto do 
Regimento Interno para Mocidades departamentais. Departamento de Mocidades estava 
presente à reunião comemorativa do 6º aniversário do MEU. Quanto aos novos rumos do MEU 
o assunto será ventilado numa reunião dos universitários de todo o Estado a realizar-se nos 
próximos meses. Dia 8/7/67 reunião geral do Departamento de Mocidades da USE, com seus 
representantes do Interior. O sr. Paulo Alves de Godói sugeriu que se reserve 100 (cem) 
números de cada jornal já publicado e os demais sejam distribuídos durante a realização da III 
Semana Espírita. Nada mais havendo a comentar, após prece de agradecimento do confrade 
Enyr Buzzolini, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar lavrei a presente ata 
que será aprovada na forma regulamentar. 
 
Em tempo o confrade Eden Dutra, nesta reunião, entregou os estatutos da UME de Poá ao 
Procurador da USE e ficou de convidar, em nome da DE, seus representantes para 
comparecerem à próxima reunião da DE para em conjunto estudar seus assuntos. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 

















 

 

Ata # 24 - 12 de junho de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de junho, de mil novecentos e sessenta e sete, nesta Capital, em sua sede 
social, à rua Maranhão 404, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria Executiva da 
“USE”, com a presença dos confrades: 

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

e do sr. 
Roberto D Andreucci, do Departamento de Assistência Social 

e do sr. 
Milton Filipelli e 
Eder Dutra 

membros do CME. Participam da reunião, a convite da DE, os srs. 
Angelo Lopes Ferreira, da UME de Suzano; 
Antonio Benedito Ramos, da UME de Ferraz de Vasconcellos e 
Oscar F de Paula, da UME de Poá 

que vieram trocar com a DE pontos de vistas sobre a fundação da sede própria da UME de Poá. 
Dada a palavra ao Procurador da USE, Eurípedes de Castro, este aconselhou os confrades a 
aguardarem a reforma dos estatutos da “USE” onde o problema da “USE” ter ou não 
patrimônio será definido. O confrade Carlos Jordão sugeriu que a sede poderia ser adquirida 
pelos Centros que integram a UME de Poá e de futuro a UME enquadraria seus estatutos aos 
termos da “USE”. Houve muita boa vontade e compreensão por parte dos representantes da 
UME de Poá, tendo o confrade Oscar F. de Paula informado que a UME aguardaria a reforma 
dos estatutos da USE, para depois tomarem uma decisão. A SECRETARIA apresentou o seguinte 
expediente: Carta da Liga Espírita da Guanabara de 4/5/67 juntando o Regulamento do I 
Congresso de Juventude e Mocidades Espíritas do Estado da Guanabara de 13 a 16/7/1967 e 
solicitando à “USE” fazer-se representar. A delegação da “USE” será formada pelo Secretário 
Geral Apolo Oliva Filho e dos membros do Departamento de Mocidades: Abel Glazer, Lindolfo 
Fernandes Neto e Nilton Filipelli. Dia 16/7/67 o sr. Secretário Geral, em mesa redonda, 
debaterá o assunto sobre Unificação. Realizar-se-á em Dourados (Mato Grosso) de 25 a 
28/7/67 a IV Confraternização de Mocidades Espíritas do Mato Grosso. A circular foi 
encaminhada ao Departamento de Mocidades. Carta de Jaboticabal, de 18/5/67, comunicando 
a fundação da UME local, conforme documento de compromisso de Unificação firmado pelos 
representantes das várias sociedades espíritas de Jaboticabal. A Secretaria remeterá os 
estatutos em vigor e demais resoluções normativas de trabalhos aprovados a UME recém 
fundada. Cópia do expediente vindo de Jaboticabal será enviado ao 9º CRE Ribeirão Preto. 
Artigo intitulado “Centro Espírita: Hospital para o corpo” encaminhado pelo confrade José 
Rodrigues da UME de Santos foi entregue à Comissão de Doutrina para parecer. Carta da 
Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, de 24/5/67, comunicando a VI Confraternização 
de Mocidades Espíritas do Espírito Santo, nos dias 7, 8 e 9-7-67, em Vitória, na qual convida a 
USE a fazer-se presente como “observadores”. Foi lançada pela Mocidade Espírita “Caridade e 



 

 

Luz” de Mairinque a primeira edição da Revista Espírita “A Semente”, órgão trimestral para 
difusão Doutrinária. Realizar-se-á em Indaiatuba, dias 1 e 2/7/1967, a VI Confraternização de 
Mocidades Espíritas da Zona Ituana. Carta da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, 
de 24-5-67, comunicando estar com 5 lajes prontas o Edifício Bezerra de Menezes, no 2º 
pavimento funcionará o Instituto Dr. March e as metas próximas serão a “A Casa do Vovô” e a 
“Policlínica”. O Departamento de Assistência Social se pronunciará a respeito das cópias de 
plantas e sugestões pedido pela Federação Espírita do Rio. O 25º CRE (Presidente Prudente) 
encaminha à FEB mais Cr$ 200,00 para campanha da sede - Brasília. Por proposta da UME de 
Santo Anastácio sugere a 25º CRE (Presidente Prudente) que a USE-SP faça um Simpósio de 
Assistência Social, de âmbito estadual. O Departamento de Assistência Social estudará a 
sugestão, fornecendo à DE elementos para deliberar a respeito. Carta da União Espírita 
Paraense comunicando a realização da IIª Semana Espírita de Belém, de 13 a 20 de agosto de 
1967. O sr. Carlos Jordão deu informações verbais sobre a reunião do CFN, comunicando que 
em nome do CME convidou seus membros para a reunião de encerramento da IIIª Semana 
Espírita da Cidade de São Paulo. A Comissão do Departamento de Educação do CFN dará 
parecer sobre o trabalho do Simpósio sobre este assunto. Participou que o confrade Wantuil 
de Freitas, Presidente da FEB, sofreu acidente automobilístico e quebrou 2 costelas. A DE 
passará um telegrama almejando seu pronto restabelecimento e breve retorno às suas intensas 
atividades. Departamento de Assistência Social apresentará relatório mencionando todas as 
entidades que receberam alimentos para a PAZ, da Cruz Vermelha. Departamento de 
Mocidades: Informou que continua em estudo o regulamento para mocidades espíritas 
departamentais. Os moços estudarão regulamento para Departamento de Mocidade de 
Conselho Regional Espírita. Atendendo sugestão recebida durante a Iª Comjesp, o 
Departamento está propenso a realizar, nos dias de Carnaval/68, um curso para Orientadores 
de Mocidades Espíritas. A DE em tese é favorável, porém o CDE deverá pronunciar-se ã 
respeito. O confrade Abel Glazer apresentou um relatório das relações que a DE tem mantido 
com elementos do MUE e que será apresentado na próxima reunião do CDE. Os confrades 
Ignácio Giovine e Milton Filipelli deram amplas informações sobre os trabalhos de divulgação 
da IIIª Semana Espírita que vem sendo ativamente feitos através de cartazes, circulares, faixas, 
panfletos e daqui para frente, será feita através de entrevistas pelos jornais, rádio e televisão. 
O programa das conferências já está definitivamente pronto e é o seguinte: Dia 2/7/67 na 
FEESP, Maria Eny Rossetini; dia 3-7-67, na Biblioteca Municipal, Prof. Walter Radamés Acorsi; 
dia 4-7-67, no Círculo Esotérico, dr. Luiz Monteiro de Barros; dia 5-7-67, no Centro do 
Professorado Paulista, prof. José Herculano Pires; dia 6-7-67, no Auditório da Folha, dr. Paulo 
Toledo Machado; dia 7-7-67, no Palácio Mauá, dr. Altivo Ferreira e dia 8-7-67, palestra de 
encerramento, no Ginásio Estadual do Ibirapuera, prof. Divaldo Pereira Franco. O Jornal 
“Unificação” sobre este importante evento, 20º aniversário da USE, saiu em primorosa edição 
especial de 16 páginas, ressaltando os mais expressivos acontecimentos destes 20 anos de 
existência da Unificação da família espírita. O confrade Eurípedes de Castro pediu à DE para 
marcar uma reunião com a única finalidade de estudar e debater os princípios gerais da 
reforma dos Estatutos da “USE”. Foi marcada data de 19/6/1967, às 20 horas. O confrade Paulo 
Alves de Godoy representou a DE no 18º aniversário do Centro Espírita Paulo e Estevão de São 
Paulo, dia 4-6-67 e no 14º aniversário do Centro Espírita Evangélico dr. Ivan de Souza Lopes de 
São José dos Campos, dia 11-6-1967. O confrade Carlos Dias deu informação sobre o Jornal 
“Unificação”, cujo custo por unidade é de NCr$ 0,09 e apresentou sugestão para que cada 
número seja vendido a NCr$ 0,15, incluída a despesa com remessa. O confrade Emílio Manso 
Viera fez relatório de algumas atuações suas junto aos poderes públicos em favor de entidades 
espíritas e de que tem promovido contatos junto a jornais e televisão visando a divulgação da 
IIIª Semana Espírita. Justificou suas ausências às últimas reuniões da DE por problemas de 



 

 

ordens diversas, inclusive de saúde sua e de familiares. Colocou o cargo de diretor do 
Departamento de Educação à disposição da DE, dando as razões por que o fazia.  Discutido o 
assunto, deliberou-se que o confrade Emílio M. Vieira continuará no cargo de 2º Tesoureiro, 
ficando a DE livre para escolher e designar um novo diretor para o Departamento de Educação.  
Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que será aprovada na forma 
regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 

















 

 

19 de junho de 1967 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Aos dezenove dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta e sete, nesta Capital, em sua 
sede social, às vinte horas, à rua Maranhão 404, com o fim especial de apreciar a exposição do 
procurador da “USE”, dr. Eurípedes de Castro, sobre o anteprojeto da reforma estatutária, 
reuniu-se, extraordinariamente, a DE da USE, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Eurípedes de Castro, 
Carlos Dias, 
Paulo A. Godoy, 
Roberto D. Andreucci, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovine e 
Luiz M. Barros. 

Feita a prece pelo sr. Presidente, foi dada a palavra ao confrade Eurípedes que fez minuciosa 
exposição do anteprojeto de novos estatutos. Sugeriu, dentre outros, os seguintes Capítulos: 
a) Capítulo da Unificação; b) Capítulo sobre representantes da USE no CFN; c) Capítulo das 
Inalterabilidades: natureza espírita da instituição, orientação Kardecista-cristã; não vitalidade 
dos cargos ou funções; destinação social, sempre espírita, do patrimônio. Capítulo das 
Entidades assistenciais, culturais e Mocidades Espíritas. Abordou aspectos dos seguintes 
artigos ou temas: 1) Denominação; 2) Da Natureza; 3) CDE (inclusão da palavra espírita); 4) 
Siglas; 5) Exposição de Motivos; 6) Consolidação das normas, regulamentos, etc. 7) Código de 
ética; 8) Assembleias e Congressos (esses com a representação do C.E); 9) Personalidade 
jurídica dos órgãos da USE (é desfavorável); 10º) Patrimônio dos Órgãos da USE (é 
desfavorável); 11º) Autoridade moral da “USE” e seus órgãos; 12º) Respeito ao direito das 
minorias; 13º) Uma cláusula estatuindo que a USE jamais poderá tornar-se um partido político 
e vedando a propaganda político-partidária na USE e seus órgãos; 14º) Voto aos membros da 
DE nas reuniões do CDE, salvo em assuntos onde a DE é parte própria; 15º) “Quórum” 
deliberativo de 2/3 do livro de presença em assuntos estruturais ou de relevância e 16º) Sede 
da USE (a USE não deve ter sede própria, mas sim, secretaria). A Diretoria observou 
atentamente a exposição do Procurador, mas dada a importância do assunto, pediu ao 
confrade Eurípedes entregar ao sr. Secretário Geral o esboço do anteprojeto do Estatuto  para 
serem tiradas e fornecidas a cada diretor um cópia do mesmo, para o devido estudo e 
apresentação de sugestões em nova reunião da D.E. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a 
presente ata, cujas anotações foras feitas pelo sr. Secretário Geral, e será aprovada na forma 
regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 











 

 

Ata # 25 - 26 de junho de 1967 
Diretoria Executiva 

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

Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Eurípedes de Castro, 
Paulo Alves Godoy, 
Emílio Manso Vieira, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
Abel Glazer, 
Djalma de Deus Silva. 

Após a prece do confrade Luiz M. Barros, foi lida discutida e aprovada a ata da última reunião. 
O sr. Secretário Geral leu a circular convocatória da próxima reunião do CDE, em 9/7/1967, em 
São Paulo, na sede da FEESP, à rua Maria Paula 158, às 9 horas, cuja ordem do dia é a seguinte: 
I) – Abertura e saudação pelo Presidente da “USE”. II) – Prece de abertura. III) – Leitura e 
aprovação da ata anterior. IV – Expediente da Secretaria: relatório trimestral. V – A 
representação da USE no Conselho Federativo Nacional da FEB. VI – I Comjesp (Ribeirão Preto): 
Relatório. VII – Providências para sanar o déficit do jornal “Unificação”. VIII – Encontro de 
Dirigentes de Obras Assistenciais do Estado de São Paulo. IX – Concentrações Regionais 
Unificadas das Mocidades. X – Várias: Palavra livre. XI – Encerramento: prece. Nada mais 
havendo a constar, lavrou-se a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 







 

 

Ata # 26 - 24 de julho de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de julho, de mil novecentos e sessenta e sete, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Maranhão, 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria 
Executiva da USE, com a presença dos confrades: 

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

Após prece de abertura, feita pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da reunião 
anterior. A Secretaria apresentou o seguinte expediente: carta do CME, datada de 24/7/67, 
solicitando publicação no “Unificação” de dados sobre a regravação das palestras da III Semana 
Espírita da cidade de São Paulo; Telegrama da Liga Espírita do Estado da Guanabara, 
congratulando-se pelo 20º Aniversário da “USE”; Carta do CME, de 17/7/67, aludindo à 
inexistência das UDEs da 1ª, 7ª, 8ª, 11ª e 13ª Zonas, a mesma deverá ser apresentada à próxima 
reunião do CDE; Boletim Informativo nº 3 sobre o IV Encontro de Evangelizadores Espíritas 
realizado em Promissão, de 21 a 23/7/67; cópia da ata da 3ª reunião de 1967 da UME de São 
Roque; Telegrama da confrade Nely de Barros, justificando sua ausência à reunião do CDE 
próxima passada. Departamento de Assistência Social: O confrade Roberto D. Andreucci, tendo 
em vista o Encontro de Dirigentes de Obras Assistenciais aprovado pelo CDE, em 9/7/67, 
esclarece sobre a necessidade de ser elaborada uma apostila a respeito, conforme, aliás, prevê 
o plano bienal da USE, nos itens 2 e 3 alusivo à Assistência Social, a seguir, apresenta os nomes 
dos confrades que constituiriam um grupo de trabalho para elaborar a referida apostila, tendo 
por base o Simpósio Espírita Centro-Sulino e que são os seguintes: 1) pela USE, Roberto D. 
Andreucci; 2) pela FEESP, Julio Corova; 3) por uma obra desvinculada Nancy Puhlman di 
Girolamo. Outros técnicos seriam solicitados sempre que necessário. Ato contínuo, esclarece 
que o objetivo desse trabalho seria conceituar a Assistência à Luz do Espiritismo, ou seja a 
“Assistência Cristã”. A DE referendou a composição do Grupo de Trabalho bem como os nomes 
acima relacionados. Quanto à minuta de uma circular a ser enviada às UDEs/UMEs a respeito 
desse encontro, será elaborada pelo Grupo de Trabalho mencionado. Prosseguindo, afirma o 
dr. Andreucci, com base nos conhecimentos naturais de sua vivência como professor 
universitário e fruto da observação pessoal, que o movimento juvenil em particular e, espírita 
em geral, está sendo visado à infiltração político-partidária de caráter extremista: Fala da 
infiltração comunista nas escolas de Assistência Social e do perigo dessa mesma infiltração no 
campo de Assistência Cristã, e esclarece que esta preocupação já atinge, também, outras 
correntes religiosas. Frisa que a Assistência prestada pelos espíritas é com base em Kardec e 
no Evangelho de Jesus e mostra as diferenças existentes entre conceituação de Assistência pelo 
Serviço Social e pela Doutrina Espírita. TESOURARIA - O sr. Carlos Dias informa que pagou parte 
do jornal comemorativo ao 20º Aniversário da USE e que o próximo jornal deverá chegar na 
sexta feira vindoura. DEPARTAMENTO DE DOUTRINA - O sr. Luiz M. Barros informa que 
moralmente está fundada a Associação Médico Espírita de São Paulo, sugerindo que se crie um 
Departamento Médico junto ao Departamento de Doutrina da USE: seria um setor que 
estudaria a medicina à luz do Espiritismo. Este assunto será amadurecido e voltará à pauta dos 



 

 

trabalhos oportunamente. Continuando, o dr. Luiz apresenta um trabalho feito em nome da 
DE e que responde a dúvidas do confrade dr. Raul Renato de Melo Tucunduva. O trabalho será 
apreciado por alguns companheiros da DE e, em seguida, se aprovado, encaminhado ao dr. 
Raul. O sr. Presidente dá conhecimento aos presentes do chá em benefício da Comunhão 
Espírita Cristã de Uberaba dia 5/8/67 às 17 horas no Rotary Clube. DEPARTAMENTO DE 
MOCIDADES - Informa que seu Diretor esteve em Uberlândia nos dias 22 e 23 do ano corrente, 
participando do I Intercâmbio de Luz realizado naquela cidade. Esclarece, ainda, que vários 
elementos do Departamento se deslocaram para prestigiar vários movimentos, como a II Prévia 
da Comenoesp e o I Congresso de Mocidades Espíritas da Guanabara. Nada mais havendo a 
constar, lavrou-se a presente ata que será devidamente aprovada.  
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 











 

 

Ata # 27 - 14 de agosto de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de agosto, de mil novecentos e sessenta e sete, 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, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Paulo Alves Godoy, 
Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine e 
Roberto Domingos Andreucci. 

Após a prece de abertura, feita pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da 
reunião anterior. A Secretaria apresentou o seguinte expediente: Carta do 25º CRE (Presidente 
Prudente) comunicando que foram designados como representantes junto à USE os confrades 
dr. Ivan Dutra e Heitor de Miranda Silva pelo 25º CRE; Carta da FEESP comunicando que em sua 
primeira reunião da DE foram confirmados seus representantes no CDE da USE, srs. Pedro 
Jacintho e Eder Fávaro (efetivos) e Waldemar Pedro Teixeira e Edison Leonis (suplentes). Carta 
da UME de São José do Rio Preto solicitando sediar o Curso Intensivo para Evangelizadores. A 
carta será encaminhada ao Secretário da Infância e Juventude da FEESP. Impressão 
denominada “Os graves acontecimentos no fim do século nos 33 anos restantes”. Trata-se de 
movimento realizado em 8/7/67 perante os 150 Centros Espíritas filiados à Liga Espírita do 
Estado da Guanabara e remetido a centenas de outras organizações espíritas de todo o Brasil. 
Levado a efeito na sede da Liga Espírita, à rua dos Andradas 06, 12º andar, pelo Jornalista David 
Lopes, Presidente da Coligação Espírita de Assistência, com sede à rua do Lavradio, 76, 3º 
andar, no Estado da Guanabara. Este assunto foi encaminhado ao representante da USE no 
CFN, sr. Carlos Jordão da Silva, para averiguações junto aos representantes da Liga Espírita da 
Guanabara naquele órgão, ou diretamente junto aos dirigentes da Liga. A próxima reunião do 
CDE da USE será no dia 10/9/67, em Marília, na sede do Centro Espírita Luz, Fé e Caridade, sito 
à rua Gonçalves Dias 464. Na véspera, dia 9/9/67, haverá mesa redonda a cargo dos membros 
da D.E. sobre assuntos especializados, com direito ao auditório de fazer perguntas: Carlos 
Jordão da Silva, Doutrina; Apolo Oliva Filho, Unificação; Abel Glazer, Mocidades; Roberto D. 
Andreucci, Assistência Social e Emílio Manso Vieira, Educação. O sr. Secretário Geral participou 
o 1º Congresso de Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de Guanabara, de 13 a 16/7/67, 
na Guanabara. Numa das reuniões foi dissertado o tema “Unificação” submetendo-se o 
confrade Apolo Oliva a perguntas. Dado o caráter polêmico surgido defenderam o movimento 
de Unificação os confrades Jaime Santos Batista (da Bahia), Alexandre Sech (do Paraná), Julio 
Cezar (do Espírito Santo) e Pedro Cardoso (do Rio Grande do Sul). Representou o Departamento 
de Mocidades da USE o sr. Miguel de Jesus. A UME de Jaboticabal, atendendo à solicitação da 
DE, enviou dados e pormenores a respeito da Menina Maria José que vinha manifestando uma 
série de fenômenos mediúnico naquela cidade. A carta e os documentos escritos estão com o 
Departamento de Doutrina. Carta da UME de Botucatu, juntando cópia de correspondência 
encaminhada ao sr. Carlos Dias, comunicando a constituição de uma Comissão de Obras para 
que se confirmada a doação de seu terreno à USE e a cessão desta à UME como Comodataria, 
seja construído o prédio onde se implantará a Assistência Social Espírita Unificada de Botucatu. 



 

 

A DE julgou oportuno aguardar a reforma estatutária para depois deliberar sobre o assunto. O 
DEPARTAMENTO DE MOCIDADES participou que a confrade Luiza Cardoso consultou o 
Departamento de Mocidades sobre a possibilidade de ser realizado o II Curso para Regentes de 
Corais Espíritas, objetivando atender vários pedidos vindos do interior. Este assunto será levado 
a VII reunião geral que terá lugar em Marília às vésperas da próxima reunião do CDE. 
Apresentou os nomes dos confrades propostos para formar a Comissão do Curso para 
Dirigentes de Mocidades Espíritas: prof. Maria Eny Rossetini, prof. Israel Antonio Alfonso e dr. 
Orlando Ayrton de Toledo. A DE referendou os nomes indicados. O Departamento realizará dia 
20/8/67, em São José dos Campos, mesa redonda sobre “As Mocidades e o Movimento de 
Unificação”; compareceu o Departamento dias 12 e 13, em Mogi das Cruzes por ocasião da I 
prévia da V Centro Sul; Participou, em Sorocaba, dia 6/8/67, de mesa redonda sobre Unificação; 
Esteve, também, dia  27-7-67, presente à II Prévia da XII Noroeste. O Departamento de 
Mocidades recebeu sugestões no sentido de caso o DIJ da FEB não possa realizar um Encontro 
dos Diretores dos Departamentos Estaduais de Mocidades, na Guanabara, se candidatar ou 
propor para fazê-lo em São Paulo. Providências estão sendo tomadas nesse sentido. O 
Procurador Geral da USE, sob justificativas, pediu prazo para entregar o anteprojeto da reforma 
dos Estatutos até dia 25/9/67 e foi atendido. O confrade Paulo Alves de Godoy representou a 
USE na abertura da 1ª Semana Espírita de Pindamonhangaba, dia 12/8/67. O sr. Presidente 
comunicou que o confrade Humberto Mariotti, da Argentina, chegará ao Brasil nos primeiros 
dias de setembro. Por ser elemento atuante nas lides espíritas, presidente da CEPA, solicitou à 
DE para designar uma Comissão para recebê-lo. Foram indicados os confrades: Eurípedes de 
Castro, Roberto D. Andreucci, Carlos Jordão da Silva e Luiz Monteiro de Barros. Nada mais 
havendo a constar, deu o sr. Presidente por terminada a reunião. Para constar lavrei a presente 
ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 















 

 

Ata # 28 - 28 de agosto de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de agosto, de mil novecentos e sessenta e sete, 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, 
Djalma de Deus Silva, 
Carlos Dias, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glazer, 
Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Roberto Domingos Andreucci, 
Luiz Monteiro de Barros. 

Após a prece de abertura pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da reunião 
anterior. A seguir a Secretaria apresentou o seguinte expediente: Carta do Dr. Jaime Monteiro 
de Barros, sobre a fundação do C. E. Vicente de Paulo, em Ribeirão Preto, solicitando estatuto 
padrão e pedindo para publicar no Diário Oficial o resumo necessário, para posterior reembolso 
de Despesa; comunicou que foram mimeografadas 100 vias do “Regulamento Para 
Departamento de Mocidades do Conselho Regional Espírita”; Relatório da Comissão 
Organizadora do IV Encontro de Evangelizadores Espíritas da Noroeste do Estado de São Paulo, 
realizado em Promissão, de 21 a 23 de julho p. passado, sob o patrocínio do 23º CRE (de Lins); 
Realizar-se-á de 27/8 a 2/9/67 a I Semana Espírita de Araçatuba sob o patrocínio da União 
Municipal Espírita de Araçatuba; a UME de Araraquara passa a ter a seguinte direção: 
Presidente: Nelson Fernandes. Secretário: João Munhoz Garcia e Tesoureiro: Olívidio Tellarolli 
que foram, também, designados, como representantes do 7º CRE. Realizar-se-á a I Semana da 
Mulher Espírita Recifense de 20 a 27 de agosto de 1967, sob os auspícios da Federação Espírita 
Pernambucana e Comissão Estadual de Espiritismo. III Comecar a realizar-se de 4 e 5/11/67 em 
São Caetano do Sul. XII Semana Espírita de Jacareí, de 3 a 10/9/67. A DE estará representada 
pelo sr. Paulo A. Godoy, que fará a palestra de encerramento. A Câmara Municipal de São 
Caetano do Sul enviou carta congratulando-se com o êxito da realização da III Semana Espírita 
da Cidade de São Paulo. O confrade Carlos Jordão da Silva informou à DE o programa a ser 
cumprido pelo confrade Humberto Mariotti em São Paulo, com palestras na FEESP e Auditório 
da Folha de São Paulo e comparecimento à reunião do CDE de Marília. O sr. Carlos Dias 
participou que o jornal está saindo rigorosamente em dia. Fará preciso levantamento, com o 
endereço de UMEs, CREs e assinantes, com vista à tiragem do jornal que será feita de acordo 
com a necessidade. Apresentou o balancete de 28/8/67, fazendo apreciação e confronto das 
contas de Receita e Despesas. Departamento de Mocidades recebeu carta da Bahia pedindo 
informação sobre o Movimento de Evangelização da Infância e, também, Mocidades. O 
Departamento responderá sobre o assunto de Mocidades e encaminhará a carta ao 
Departamento de Infância e Juventude da FEESP para as devidas providências. O Procurador 
da USE, dr. Eurípedes de Castro, comunicou que o Centro Espírita Irmã Jacira recebeu uma 
carta assinada pelo padre A. Pimentel convidando-o para uma reunião em 13/9/67, em São 
Miguel Paulista (São Paulo) onde será apreciado um esboço de estatuto para a Comunidade 
Penhense, denominado “Anteprojeto dos Estatutos da Comunidade Ação Social de São Miguel 
Paulista (Casosmig); que uma diretora do Centro referido consulta a USE se deve ou não 
comparecer à aludida reunião receosa de ser solicitada a dar adesão ao movimento ainda não 



 

 

definido. Vários diretores se pronunciaram sobre o assunto, deliberando-se que os drs. 
Eurípedes de Castro e Roberto D. Andreucci, em caráter pessoal, acompanhem como 
observadores os assuntos que serão apreciados na reunião. Departamento de Assistência 
Social comunicou que está levantando quesitos, reunindo material com vistas ao Encontro de 
Dirigentes de Obras de Assistência Social do Estado de São Paulo. Leu carta e questionário que 
serão enviados aos órgãos da USE. O sr. Ignácio Giovine representou a DE no enterramento do 
corpo da Conselheira da UDE da 6ª Zona (Brás – Belém) Amélia Capuzzo. O confrade Apolo 
Oliva Filho participou que o confrade Milton Boechat fará palestra comemorativa na FEESP, dia 
17-9-67, do 40º aniversário de exercício mediúnico de Francisco Cândido Xavier. Nada mais 
havendo a constar, após prece do confrade Luiz Monteiro de Barros, deu o sr. Presidente por 
encerrada a reunião. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 













 

 

Ata # 29 - 25 de setembro de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro, de mil novecentos e sessenta e sete, 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, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves  Godoy, 
Carlos Dias e 
Roberto D. Andreucci. 

Participaram da reunião os srs. 
Milton Felipelli e 
Alcebíades Bertran, do CME. 

O confrade Ignácio Giovine, por motivos de doença, deixou de comparecer à reunião. Após a 
prece de abertura, feita pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da reunião 
anterior. A seguir, a Secretaria apresentou o seguinte expediente: Carta da União Assistencial 
Espírita da 6ª Zona, de 8/9/67, inicialmente dirigida ao CDE e que por assentimento de seu 
Presidente veio para ser examinada primeiro pela DE. Trata-se de uma solicitação ao CDE para 
proceder a reforma dos seus estatutos. A DE examinou o assunto e concluiu que a referida 
carta seja encaminhada ao CME para parecer. Ao mesmo tempo será pedido estatuto da UAE 
da 6ª Zona para as medidas que se fizerem oportunas. O C. E. Jesus e Kardec, sito à rua 
Democráticos 527, deseja aderir à “USE”. Será visitado no próximo dia 2/10 por elementos da 
DE e CME, quando o sr. Secretário Geral da DE proferirá palestra. No dia 11/11/67 o sr. Apolo 
Oliva Filho fará palestra sob o tema “Unificação” no 15º CRE (Adamantina) visando incentivar 
os dirigentes dos Centros Espíritas daquela região para que instalem em suas cidades UMEs, 
ativando-se, assim, aquele Conselho Regional. Realizar-se-á de 1 a 8/10/67 em São Roque a sua 
Semana Espírita, na qual colaborarão como conferencistas os srs. Lindolfo Fernandes Neto, 
Apolo Oliva Filho e Paulo Alves de Godoy. O 24º CRE (Piracicaba) encaminhou a relação das 
entidades que lhe são adesas, atendendo à circular enviada pela DE. A próxima reunião do CDE 
da “USE” será sob os auspícios do 7º CRE e UME de Araraquara (Rua Itália, 1935), dia 10/12/67. 
Foi reestruturada com eleição de nova diretoria, a UME de Andradina. O conselheiro da USE, 
confrade Ary Lex envia à DE um relatório, datado de 12/9/67, referente à última Concentração 
de Universitários Espíritas realizada em São José do Rio Preto nos dias 8 e 9/9/67. A DE 
congratula-se com o êxito da Concentração e acusará através da Secretaria o recebimento do 
relatório. A Associação Espírita Amor e Caridade (de Catanduva) e a Mocidade Espírita Cairbar 
Schutel (São José Rio Preto) estão interessadas em cursos da FEESP. Dia 1 a 8/10/67 será 
realizada a Semana Espírita de Caçapava: dia 3/10/67 falará o sr. Secretário Geral da DE e dia 
4/10/67 o sr. 2º Secretário. A seguir foi dada a palavra ao sr. Tesoureiro que apresentou modelo 
da placa que será confeccionada e colocada no túmulo de Allan Kardec, aprovada na última 
reunião do CDE. O sr. Secretário leu as aprovações do CDE da USE, em 10/9/1967, em Marília, 
a saber: 1) Ata da reunião anterior; 2) Relatório trimestral da DE; 3) A transferência da data 
para realização do Curso para Orientadores de Mocidades Espíritas para o mês de julho de 
1968; 4) A realização do 2º Curso Para Formação de Regentes de Corais Espíritas, pelo 
Departamento de Mocidades da USE, em data a ser marcada oportunamente; 5) A atual 
estrutura do Departamento de Mocidades 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; 6) Proposta da 9ª Zona no sentido de que 
seja enviado ofício ao Departamento dos Institutos Penais do Estado solicitando permissão para 
oradores e professores espíritas ministrarem aulas aos detentos em dependência adequada do 
presídio; 7) Proposta do 7º CRE no sentido de prestar homenagem a Allan Kardec, através de 
uma placa que será colocada no seu túmulo em Paris, com os dizeres “A Allan Kardec 
homenagem dos Espíritas de São Paulo (Brasil) USE São Paulo/1967”; 8) que as propostas para 
deliberação no plenário do CDE devem ser datilografadas pelos seus proponentes e entregues 
ao srs. Conselheiros, antes da reunião para que estes possam votar com pleno conhecimento 
do assunto. Com referência ao Encontro de Dirigentes de Obras Assistenciais Espíritas do 
Estado de São Paulo, tomou ciência das circulares, impressos e questionários que serão 
formulados e encaminhados aos órgãos. Os órgãos, de posse dos questionários, terão 60 dias 
para distribuí-los e recolhê-los, devolvendo-os à DE. Departamento de Mocidades - Seu Diretor 
leu o esboço do programa para o I Curso Intensivo para orientadores de Mocidades Espíritas. 
Este Curso será assessorado pelo Departamento de Mocidades e supervisionado pela DE. 
Tendo surgido várias sugestões e pontos de vista sobre o programa, a DE deliberou fossem 
tiradas cópias do mesmo e entregues a cada Diretor para estudo e apresentação de sugestões 
na próxima reunião. Lembrou, também, que por se tratar de um curso de âmbito estadual e 
responsabilidade da “USE”, que todo material didático a ser divulgado em apostila seja 
submetido previamente aos órgãos da “USE”. O confrade Roberto D. Andreucci declarou que 
deixava de fazer qualquer comentário a respeito do programa lido, pelos motivos expostos na 
reunião de 24/7/67 e que constam da ata. O confrade Paulo Alves de Godoy representou a USE 
no 38º Aniversário do Centro Espírita de Olinda de Jesus – São Paulo, dia 2/9/67; dia 10/9/67 
na Segunda, digo, na 12ª Semana Espírita de Jacareí; dia 17/9/67 no 27º Aniversário da 
Associação de Assistência Social Luz e Caridade - São Paulo e dia 24/9/67 no 12º Aniversário do 
Centro Espírita José de Aguiar, de Mogi das Cruzes. O 1º Secretário, dia 21/9/67, representou 
a DE na Semana Espírita de Bragança Paulista. A III Semana Espírita da Cidade de São Paulo 
ofereceu a cada Diretor uma belíssima mensagem de Bezerra de Menezes, intitulada “Não sejas 
um deles”. Nada mais havendo a constar, após prece do confrade Apolo Oliva Filho, 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 # 30 - 09 de outubro de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de outubro, de mil novecentos e sessenta e sete, 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, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
Eurípedes de Castro e 
Alcebíades Bertran, 

este membro do CME. Após a prece de abertura, feita pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e 
aprovada a ata da reunião anterior. A Secretaria apresentou o seguinte expediente: sobre a 
solicitação por carta da UME de Santos, para patrocinar o Curso Intensivo de Preparação de 
Evangelizadores para a Infância e Juventude, a DE deu autorização, ad-referendum do CDE. As 
aulas estarão a cargo do Departamento de Infância e Juventude da FEESP. A DE estudou, item 
por item, o esboço do Programa para o I Curso Intensivo para Orientadores de Mocidades 
Espíritas. Após este cuidadoso estudo ficou aprovado um programa que ao ver da DE abrange 
pontos do mais alto interesse doutrinário. O sr. Diretor do Departamento de Mocidades tomará 
as providências inerentes à realização do curso. O sr. Tesoureiro apresentou o balancete 
mensal de 30/9/67. Fez análise de todas as contas, salientando o saldo em Banco de NCr$ 
538,83. Ao fornecedor do jornal Celso M. Leite existe o débito de NCr$ 528,40. Os órgãos da 
USE vêm saldando relativamente bem suas cotas para o jornal. O sr. Ignácio Giovine comunicou 
que dia 14/10/67 o CME estará se reunindo com a comissão da FEESP para estudar a questão 
dos Cursos na Capital. Entregou à Tesouraria dois cheques para a Campanha da Sede da FEB 
em Brasília de NCr$ 604,50 e NCr$ 99,00. O confrade Paulo Alves de Godoy representou a 
“USE”, como orador na III Semana Espírita de Caçapava, no dia 4/10/67, na Semana Espírita de 
São Roque, dia 7/10/67 e na III Semana Espírita de São Caetano do Sul, dia 8/10/67. O confrade 
Eurípedes de Castro representou a DE e falou na Semana e Feira do Livro Espírita da cidade de 
Limeira. Por proposta do sr. Paulo Alves de Godoy, a DE autorizou o Departamento de 
Publicidade a lançar uma edição especial do “Unificação” em comemoração ao 40º aniversário 
de exercício ininterrupto da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, juntando às edições de 
novembro e dezembro próximos num só número e prestando a homenagem como “O grande 
acontecimento do Ano”. O confrade Luiz Monteiro de Barros lembrou da importância do 
Departamento de Educação no Movimento de Unificação e de que a DE deve pensar com 
carinho na escolha de elemento capaz para dirigi-lo. Informou o sr. Apolo Oliva Filho que uma 
Comissão composta de elementos do Instituto Espírita de Educação está disposta a colaborar 
com o Departamento de Educação da USE, com vistas à realização do Congresso Educacional 
Espírita Paulista. Esta Comissão será convidada a comparecer à próxima reunião da DE. Nada 
mais havendo a constar, após prece do sr. Djalma de Deus Silva, deu o sr. Presidente por 
encerrada a reunião. 
 
Em tempo: o sr. Tesoureiro esclareceu que a importância de NCr$ 604,50 o CME entregou à 
USE para pagamento de cotas do jornal e não para ser encaminhada à FEB. Para esta o CME 



 

 

entregou dois cheques no total de NCr$ 1.100,00. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a 
presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 













 

 

Ata # 31 - 23 de outubro de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de outubro, de mil novecentos e sessenta e sete, 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, 
Djalma de Deus Silva, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro, 
Emílio Manso Vieira, 
Roberto Domingos Andreucci e 
Luiz Monteiro de Barros. 

O confrade Ignácio Giovine, por questão de saúde, não pode participar da reunião. Irmanaram 
parte da reunião os confrades Neifi Gabriel, do Instituto Espírita de Educação, Cícero Pimentel, 
da UME de Santo André e Elfay Luiz Appollo do Rio Grande do Sul. O confrade Carlos Jordão da 
Silva, após proferir a prece de abertura, saudou os visitantes em nome da DE. Dada a palavra 
ao Sr. Neif Gabriel, informou ele que, em nome do Instituto Espírita de Educação, oferecia toda 
colaboração para a realização do III Congresso Educacional Espírita Paulista. Justificou a 
ausência do prof. Fuad Calisto e prof. Luiza Cardoso D. Branco, componentes da Comissão 
designada para os contatos com a DE. O sr. Secretário Geral comunica haver entregue ao 
representante do IEE vários elementos: normas, temário, esboço de programa, etc. Falta a 
elaboração do Regimento Interno. As modificações ou sugestões que o IEE vier a fazer, serão 
apresentadas ao CDE para aprovação. Deliberou-se que o IEE indicará à USE os nomes que 
integrarão a Comissão para posterior referendo. Todas as decisões que se tomarem serão 
submetidas à DE e ao CDE da USE. Expediente da Secretaria: A Associação Espírita Beneficente 
dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a UDE da 19ª Zona e a Mocidade Espírita de Vila Esperança 
farão realizar de 21 a 30/10/67, nesta Capital, a 3ª Semana do Livro Espírita da Penha. A UME 
de São João da Boa Vista realizou de 1 a 8/10/1967 a IV Semana Espírita de São João da Boa 
Vista; a Mocidade Espírita de Itapira realizou de 28/9 a 1/10 a V Jornada do Jovem Espírita local; 
foi inaugurada em 7/10/67, a nova sede da Comunidade Assistencial Espírita “Lar Veneranda”, 
em Santos; I Feira do Livro Espírita de Limeira, promovida pela UME local, de 1 a 15/10/67. A 
DE se representou na pessoa dos oradores dr. Eurípedes de Castro e Apolo Oliva Filho; O 25º 
CRE (Presidente Prudente) deliberou realizar o 5º Encontro de Evangelizadores, na cidade de 
Presidente Bernardes. Solicita as providências necessárias junto ao Departamento da Infância 
e Juventude da FEESP; realizou-se, nos dias 14 e 15/10/67, em Belo Horizonte, a inauguração 
do Hospital “André Luiz”. O 1º pavilhão destinado ao tratamento de doentes mentais tem 
capacidade para 140 leitos, o edifício, 3.500 m2 e chácara própria de 39.000 m2; será realizada, 
dia 13/11/67, a solenidade do lançamento da pedra fundamental do “Doce Lar da Criança”, na 
Avenida São Paulo, 481, Vila Burgo Paulista, em Artur Alvim. A referida Instituição está adesa à 
UDE da 4ª Zona; Carta da UME de Campinas: possui uma tipografia e, para usufruir de certos 
benefícios, tais como aquisição de papel e outros materiais, necessita ser devidamente 
registrada. Como as UMES são regidas por regulamentos internos, sem possuírem estatutos 
registrados, solicita instruções da DE da USE de como agir para gozar dos benefícios 
mencionados; carta da UME de Araraquara comunicando que o confrade Sergio Luiz Campani 
foi designado para Secretário daquela UME; o sr. Sergio Luiz Campani, por telefone ao 



 

 

Secretário Geral, comunicou que a UME de Araraquara, em virtude de outros trabalhos, está 
com dificuldade para sediar a próxima reunião do CDE, dia 10/12/67, se não causar transtornos 
à USE pede a transferência para outra ocasião. Em face do exposto a DE deliberou que a reunião 
será realizada em São Paulo, na sede da Liga Espírita do Estado de São Paulo, gentilmente 
cedida neste ato pelo seu Presidente presente à reunião; carta do gerente da União Federativa 
Espírita Paulista, de 28/9/67, comunicando o reaparecimento da Revista “O Revelador”; a UME 
de Santos está realizando Semana Espírita, de 22 a 29/10/67. Oradores e representantes da 
DE: Luiz M. Barros e Apolo Oliva Filho; carta de 2/10/67, da UME de Rio Claro, solicitando a 
instalação de um curso para dirigentes de trabalhos práticos. Aprovada pela DE a missiva será 
encaminhada à Comissão de Trabalhos Unificados da FEESP. O sr. Carlos Dias exibiu a placa que 
será colocada no túmulo de Allan Kardec, muito bem feita artisticamente, merecendo a 
admiração de todos. O confrade Flávio Pinheiro, membro da USE, credenciado pela DE por carta 
em idioma francês, realizará esta tarefa. O Procurador da “USE” pede à DE para marcar uma 
data com a específica finalidade de estudar e debater as linhas fundamentais da reforma 
estatutária da USE. A DE deliberou que a sua próxima reunião ordinária, dia      /11/67, será 
para esse fim. O confrade Cícero Pimentel comunicou que a UME de Santo André está em 
campanha para construção do “Lar de Maria”, pretendendo inaugurá-lo no próximo ano. A 
mesma UME, em janeiro próximo, pretende comemorar a obra “Gênese”, pedindo à USE a 
indicação de um orador. Foram sugeridos os nomes de dr. Ary Lex e Luiz M. Barros. – O confrade 
Neif Gabriel foi convidado para colaborar no Departamento de Educação e aceitou. O confrade 
Elfay L. Apolo, Presidente do Conselho Municipal Espírita de Novo Hamburgo (RS), transmitiu 
um abraço dos confrades do Sul e informou sobre o magnífico crescimento da divulgação da 
Doutrina naquele próspero Estado. Registra-se, nesta ata, que a Placa que será colocada no 
túmulo de Kardec, de bronze, foi confeccionada pela Casa Jussara e constituiu um gentil 
oferecimento de seu proprietário Paulo Zeppellini. O confrade Paulo A. Godoy representou a 
DE na I Semana Espírita da 15ª Zona, onde fez palestra no dia 12/10/67. Nada mais havendo a 
constar, após a prece do confrade Neif Gabriel e manifestação mediúnica através de Emílio M. 
Vieira, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar, eu, Djalma de Deus Silva, 
lavrei a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 

















 

 

Ata # 32 - 13 de novembro de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de novembro, de mil novecentos e sessenta e sete, 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, 
Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glaser, 
Eurípedes de Castro, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, e 
Roberto Domingues Andreucci. 

Feita a prece pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da reunião anterior. O sr. 
Presidente informou que, conforme o deliberado em reunião pela Diretoria, a presente, apesar 
de ser uma reunião ordinária, seria inteiramente dedicada ao estudo especial das linhas 
fundamentais da reforma estatutária. Foi dada, a seguir, a palavra ao dr. Eurípedes de Castro, 
relator do trabalho, que leu, sem ser interpelado, o anteprojeto da reforma. Por se tratar de 
um trabalho de fôlego, substancioso e de alta responsabilidade a DE julgou oportuno não 
oferecer, na presente reunião, nenhuma sugestão, nem o colocar em discussão. Ele será 
apresentado como trabalho pessoal do Procurador da USE, devendo, na devida oportunidade, 
a DE apresentar suas sugestões na mesma igualdade dos demais órgãos da USE. Além da leitura 
referida, o Procurador da USE apresentou, por escrito, uma longa e bem exposta “Exposição 
de Motivos”, justificando e comparando as modificações introduzidas na reforma em pauta. A 
DE deliberou, em princípio, mandar mimeografar 200 (duzentos) exemplares da reforma do 
anteprojeto dos estatutos, imprimindo-se a mesma quantidade de “Exposição de Motivos”. 
Ambas serão encaminhadas aos órgãos da USE e, na parte referente à apresentação de 
sugestão, será  obedecido o prazo de 90 dias estipulado pelo CDE. Nada mais havendo a 
constar, com prece de agradecimento do confrade Abel Glaser, deu o sr. Presidente encerrada 
a reunião. Para constar lavrei a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 









 

 

Ata # 33 - 27 de novembro de 1967 
Diretoria Executiva 

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

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glaser, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro e 
Ignácio Giovine, Presidente do Conselho Metropolitano Espírita. 

Feita a prece de abertura pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da última 
reunião. MUE: presente à reunião, faz uso da palavra o seu Presidente, informando sobre as 
resoluções tomadas por ocasião da concentração havida em São José do Rio Preto; faz leitura 
do respectivo relatório, solicitando a sua publicação no jornal "Unificação"; é sugerida ao 
mesmo tempo sua presença à próxima reunião do CDE, para o referendo desse relatório, pois 
nele constam decisões que implicam em aprovação do CDE. Uma vez aprovado, então, será 
publicado. O presidente do "MUE" comunica, ainda, a diretoria eleita para o exercício de 1968 
na Capital, cuja posse será no dia 6 de janeiro próximo. SECRETARIA: O Secretário Geral informa 
que dia 20 p.p. encaminhou aos órgãos da "USE" circular convocatória à próxima reunião de 
CDE; que participou de reunião do Instituto Espírita de Educação, que nomeou, como Comissão 
Coordenadora para o III Congresso Educacional Espírita Paulista os seguintes professores: Neif 
Gabriel (coordenador), Emílio M. Vieira, Alceu Trindade, Paulo Toledo Machado, Luiza Camargo 
P. Branco, José Camargo e Broglio (membros), os quais reestudarão o programa, tendo em vista 
a maior objetividade desse Congresso. O sr. Tesoureiro informa que entregou cheque à FEB, 
a/c do sr. Presidente, no valor de NCr$ 1.148,05; comunica que o novo número do jornal 
"Unificação" veio com aumento. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: seu Diretor presta 
esclarecimentos sobre o andamento do I Curso Intensivo para Dirigentes de Mocidades 
Espíritas e para a instalação e funcionamento de Departamentos Regionais de Mocidades, 
cerca de 14 dos quais já estão organizados; outrossim, informa de um convite verbal, e que 
será oficializado por carta, para um encontro, na cidade de Curitiba, de elementos 
componentes dos Departamentos Estaduais de Mocidades dos Estados Sulinos (RS, SC, PR e 
SP). Acerca de um assunto pendente, ou seja, de o Departamento de Mocidades da USE, visto 
que a USE funciona como secretaria da FEB para assuntos nacionais, auscultar os 
Departamentos Estaduais de todo o Brasil sobre o interesse de participarem de um encontro 
nacional dos departamentos estaduais, o sr. Presidente propôs-se a interpelar o DIJ da FEB por 
ocasião da próxima ida sua à Guanabara para reunião do CFN. Centenário de "A Gênese": o 
Diretor de Doutrina da USE, dr. Luiz M. Barros, propõe programação para ser apresentada ao 
CDE e ao CFN, no sentido da Comemoração do Centenário de mais uma obra da Codificação. A 
ideia é aprovada. O dr. Luiz fará minuta a respeito para ser levada às entidades estaduais para 
que sugiram temário que julguem oportuno para que se organize, anteriormente, um 
programa geral que todos os Estados colocarão em prática. O presidente da USE comunicará 
ao CFN que a "USE", como secretaria geral da FEB para assuntos nacionais, promoverá esse 
trabalho, que é preparação dos futuros congressos educacionais espíritas estaduais; a síntese 
desse trabalho (programa padrão), como não poderia deixar de ser, será previamente 
submetida ao CFN. Propõe, ainda, o diretor do Departamento de Doutrina, que se oficie ao CFN 



 

 

no sentido de serem colocadas em pauta, para as próximas reuniões do CFN, as várias 
sugestões apresentadas por São Paulo por ocasião da Reunião de Presidentes, a respeito da 
melhor forma e condições para a dinamização do movimento de unificação nacional; lembra, 
outrossim, que envidem esforços para o cumprimento do plano bienal traçado para esta gestão 
e, finalmente, solicita à Secretaria Geral oficiar às UDEs e UMEs no sentido de fornecerem 
nomes e endereços dos médicos espíritas existentes em nosso Estado. CME: seu Presidente 
informa dos dois planos em andamento: "Centenário de A Gênese", ocupando todo o ano de 
1968, e "Regulamentação das Semanas Espíritas" objetivando melhor aproveitamento das 
mesmas, e diz das providências que prosseguem com referência à instalação dos cursos da 
FEESP nas UDEs. Consulta da possibilidade de uma reunião confraternativa DE/CME para 
11/12/67 às 20,30 horas, o que é aprovado. Nada mais havendo a constar, o sr. Presidente deu 
por encerrada a reunião, cujos dados foram anotados pelo 3º Secretário, Abel Glaser. A prece 
de encerramento foi proferida pelo sr. Carlos Dias e a ata será aprovada na forma 
regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 













 

 

Ata # 34 - 11 de dezembro de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de dezembro de 1967, nesta Capital, em sua sede social, a3 rua Maranhão 
404, às vinte horas, reuniram-se, ordinariamente, a DE da USE, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godói, 
Abel Glaser, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro, 
Roberto Domingos Andreucci e 
Ignácio Giovine, presidente do Conselho Metropolitano Espírita. 

Feita a prece de abertura pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da última 
reunião. Departamento de Mocidades: a) Sugestões são acolhidas com relação à mensagem 
que o Departamento de Mocidades da USE levará aos moços de todo o Estado por ocasião das 
três grandes Concentrações Regionais nos próximos dias da chamada Semana Santa, e que será 
submetida também à apreciação dos Conselhos Diretores daquelas Concentrações, sábado 
próximo, em reunião especial, na cidade de Sorocaba; b) é lida carta do Encontro de Mocidades 
da Federação Espírita do Paraná, datada de 2/12/67, na qual o Diretor do DM da “USE” é 
convidado para a reunião em Curitiba, a ser realizada nos dias 13 e 14 de janeiro de 1968, 
juntamente com elementos da DM dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do sul, 
objetivando tratar de assuntos ligados à Confraternização de Mocidades da mesma região e de 
outros assuntos de interesse do movimento juvenil espírita. A DE houve por bem aprovar essa 
ideia; c) É lida carta da comissão coordenadora do I Curso para Dirigentes de Mocidades 
Espíritas, que apresenta várias sugestões com relação ao mesmo, tendo sido todas aprovadas. 
A propósito deste assunto, a DE reunir-se-á extraordinariamente no próximo dia 18, a fim de 
acertar sobre o Curso, com a presença da prof. Maria Eny Rossetini, que representará a 
Comissão Coordenadora; ainda sobre este assunto, o Secretário Geral propõe que o seu 
trabalho programado para o curso, ou seja, “Unificação”, seja feito nos moldes obedecidos para 
as reuniões no Interior, que precedem as do CDE, isto é, cinco Diretores se pronunciarem 
abordando cinco temas tratados nos Simpósios realizados no Brasil e que tiveram a USE como 
Secretaria Geral da sua organização; d) É entregue à DE exemplar de “A Fagulha”, encaminhado 
à mesma; será analisado por todos os componentes da Diretoria; e) É entregue ao Diretor do 
Departamento de Doutrina, para estudo e parecer, apostilas referentes a um curso de Doutrina 
que está sendo levado a efeito em Campinas pela UME local, e a pedido da própria Presidência 
desse órgão da USE. F) é, ainda, entregue ao Departamento de Doutrina trabalho do jovem 
Paulo de Tarso Ubinha para estudo, tendo em vista possível publicação no “Unificação“. O sr. 
Carlos Dias, atendendo ponderações havidas por ocasião da reunião conjunta DE/CME, retirou 
a sua proposta sobre a USE colaborar na Campanha para construção da nova sede da FEESP, 
aguardando ocasião mais oportuna para voltar-se ao assunto, tendo em vista, principalmente, 
a campanha atualmente em curso em favor da construção da sede da FEB em Brasília. Nada 
mais havendo a constar, encerrou-se a reunião às 20,45 horas devendo a presente ata ser 
aprovada na forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 











 

 

Ata # 35 - 18 de dezembro de 1967 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezoito dias do mês de dezembro, de mil novecentos e sessenta  e sete, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Maranhão, 404, as vinte horas reuniu-se a DE da USE, com a presença 
dos confrades: 

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

Presentes também a convite da DE as confrades 
Maria Eny Rossetini, 
Loreta Ferreira Alves 

e o jovem 
Lindolfo Fernandes. 

Após a prece de abertura, feita pelo Presidente foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A 
seguir o sr. Presidente colocou a palavra à disposição da confrade Maria Eny Rossetini, 
representante da Comissão Coordenadora do I Curso para Dirigentes de  Mocidades Espíritas, 
para falar sobre o mesmo e apresentar sugestões que considerasse oportunas. Com a palavra 
a confrade Eny agradeceu à USE a confiança depositada na Comissão Organizadora, e o 
interesse demonstrado pelo Curso em referência. Adiantou que o mesmo terá por finalidades 
despertar nos jovens o “Treinamento do Raciocínio“, “Fé no Poder do Amor”, e “Auto 
Conhecimento “. As aulas serão ativas com métodos atualizados através de ilustrações e 
painéis. Releu o programa do curso, apreciado em reunião anterior e pediu que a DE 
aproveitasse no programa o tema “ Adolescência e Sexo“, “Namoro e Orientação Sexual dos 
Jovens”, no que foi atendida, ficando designado para expositores desse tema as confrades   
Maria Eny Rossetini e Creta Ferreira Alves. Para o tema “Espiritismo e as Filosofias Sociais”, 
“Ação Social do Espírita“, ficou encarregado o confrade Orlando A. de Toledo. Pontos de vistas 
de alto interesse doutrinário foram examinados e estudados durante a reunião, ficando 
concordado que o Programa do Curso conterá as sugestões aprovadas na reunião e será 
apresentado oportunamente à DE. Quanto ao local da reunião e ao que a ela se relaciona, 
hospedagem, comida e outras a Comissão está providenciando e apresentará à DE o assunto 
em termos de aprovação. A reunião, no campo da troca de ideias e sugestões, avançou o 
horário tendo o sr. Presidente, após ser informado que o Curso receberá inscrição de 50 a 60 
alunos no máximo, dado por encerrada a reunião. Para constar lavrei a presente ata, que será 
após aprovada na forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 








