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Ata # 126 - 10 de março de 1968 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos dez dias do mês de março de hum mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, na 
seda da Liga Espírita do Estado de São Paulo, à Praça Princesa Isabel, 92, às nove horas, 
reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo Estadual da “USE” com a presença da 
Diretoria Executiva da USE: Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral, 1º e 3º 
Secretários, 1º Tesoureiro, Procurador, e Presidente do CME; Liga Espírita do Estado de 
São Paulo, Federação Espírita do Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, 
União Federativa Espírita Paulista, Instituto Espírita de Educação, Clube dos Jornalistas 
Espíritas; Conselhos Regionais: 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 11º, 13º, 17º, 19º, 20º, 22º, 24º, 25º  e 
27º; Uniões Distritais: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª Zonas. Após 
saudar os Conselheiros presentes, o sr. Presidente, Carlos Jordão da Silva, convida o 
confrade representante do 27º CRE, Rio Claro, para proferir a prece inicial dos trabalhos. 
1) Foi lida e aprovada a súmula da ata da reunião anterior. 2) Expediente: a) carta da FEESP, 
de 1/3/68, no 59, dirigida ao CDE, solicitando prorrogação de 6 meses no prazo para 
recebimento de sugestões à reforma dos Estatutos da USE; b) carta do CRE da 2ª Região, 
de 13/1/68, solicitando transferência da sede do 21º CRE de Itapetininga para Tatuí: 
aprovado. 3) São lidos e aprovados os relatórios das atividades da Diretoria Executiva e dos 
seus Departamentos, inclusive da Tesouraria. 4) aprovada, a pedido do Diretor do 
Departamento de Mocidades, sr. Abel Glaser, delegação de poderes à Diretoria Executiva, 
para, em nome do CDE, apreciar e aprovar trabalho do Departamento de Mocidades 
referente a regulamento para Confraternizações Regionais de Mocidades Espíritas. 5) o sr. 
Presidente fala das atividades da USE no Conselho Federativo Nacional da FEB 
informando que o CFN aprovou as conclusões dos Simpósios no aspecto Educação, 
fazendo publicação a respeito no “Reformador” de fevereiro; delegou, outrossim, poderes 
à USE para dirigir-se a todos os Estados solicitando colaboração à Exposição Espírita de 
1968. 6) I Curso Intensivo para Formação de Dirigentes de Mocidades Espíritas: o Diretor 
do Departamento de Mocidades presta esclarecimentos a respeito; 7) Encontro de 
Educadores Espi1ritas dos Estados Centro-Sulinos: o sr. Vice-presidente, sr. Luiz Monteiro 
de Barros, tece considerações em torno do assunto, objetivando estimular a efetivação de 
um encontro de educadores do nosso Estado. 8) Anteprojeto de Reforma dos Estatutos da 
USE: a) o procurador, dr. Eurípedes de Castro, propõe a dilatação do prazo por 45 ou 60 
dias para recebimento de novas sugestões; b) o sr. Pedro Jacintho diz que a FEESP pede 
prorrogação por seis meses (180 dias): é relida a carta cuja leitura fora feita durante o 
“Expediente”; c) o presidente do CME, sr. Ignácio Giovine, endossa a solicitação da FEESP, 
ou, ainda, se necessário, a dilatação por mais dois anos; d) Altivo Ferreira sugere que se 
convoque em junho duas Assembleias Gerais: uma extraordinária, de sociedades 
unificadas, para resolver sobre os estatutos, positiva ou negativamente; e outra, ordinária, 
para decidir de acordo com o resolvido na “extraordinária”; e) sr. Ary Lex endossa as 
palavras de Altivo Ferreira; f) João Durval Previdello, de Bauru, pede prorrogação superior 
a noventa dias, tendo em vista as novas sugestões que deverão vir, e propõe a criação de 
uma Comissão para efetuar a triagem das sugestões e dar a nova redação ao anteprojeto; g) 
Milton Filipeli pede novos esclarecimentos, que lhe são prestados pelo Procurador, quanto 
a eventuais “direitos adquiridos” que poderiam ser perdidos; h) José de Faria, de São José 
do Rio Preto, reforc1a a proposta de Bauru para a constituição de uma comissão que realize 
a triagem e dê a nova redação, e propõe que essa comissão seja constituída hoje; i) Carlos 
Dias reforça as propostas da FEESP e de Bauru: adiamento por 6 meses e formação da 



 

 

Comissão; j) Nestor Masotti, de Fernandópolis, endossa a proposta da FEESP: adiar 6 
meses, e só daqui a 6 meses constituir a Comissão; k) Altivo Ferreira: retira sua proposta, 
apoiando a da FEESP, desde que o prazo seja improrrogável; l) Herculano Pires: reforça a 
proposta da FEESP; m) o sr. Presidente submete as propostas à aprovação pelo plenário. 
Fica aprovado: 1- adiar por prazo improrrogável de seis meses o tempo para a recepção de 
novas sugestões; 2- constituição de uma comissão após decorridos os seis meses, para a 
triagem das propostas e a nova redação do anteprojeto. Observação: a aprovação foi por 
unanimidade. 9) Fica acertado que a diretoria da USE receberá as novas sugestões até 
8/9/68, quando as mesmas serão entregues à comissão. 10) Atitude da USE em face da 
posição anti-doutrinária do Grupo Espírita Divinista: a) dr. Luiz Monteiro de Barros 
historia o trabalho anti-doutrinário que vem sendo feito pelo Grupo Espírita Divinista: os 
opúsculos, o jornal, os livros, a conta aberta aos moços de Ponta Grossa etc. e informa do 
trabalho conjunto feito pela USE – FEESP, a ser publicado nos jornais “Unificacão” e 
“Semeador”, através dos Departamentos de Doutrina da USE, do CME e da FEESP; b) 
João Durval Previdelo informa detalhes do trabalho do GED em Bauru; c) Emílio Manso 
Vieira: congratula-se com a LEESP por ter (?) da sua sede o grupo que apoiava o GED, e 
sugere que no trabalho a ser publicado não se faça transcrição da obra do GED; d) dr. 
Eurípedes de Castro fala da Cruzada dos Militares Espíritas, antigamente sediado na Liga, 
e das condições que impediram sua continuidade face ao apoio que dão ao GED; e) 
Herculano Pires apoia o trabalho a ser divulgado e faz novos esclarecimentos sobre o GED; 
f) Agnelo Morato, de Franca, tece considerações em torno do GED e é pela publicação sem 
transcrições; g) Eder Fávaro tece considerações sobre a ação do GED em centros da Capital; 
h) Heitor Miranda, de Presidente Prudente, é de parecer que a USE não deveria tomar 
conhecimento do assunto; i) Milton Filipeli: lembra que a USE é entidade de orientação e 
deve mesmo se pronunciar. Faz considerações sobre a União Federativa Espírita Paulista, 
que está atualmente sediando a Cruzada dos Militares Espíritas, que apoia o GED; j) dr. 
Luiz Monteiro de Barros tece considerações finais sobre o assunto; k) o sr. Presidente põe 
o assunto em votação: aprovada a publicação do trabalho por 30 votos contra 3. Palavra 
Livre: 1) Ary Lex, pelo IEE, reclama a publicação no “Unificacão” de um esclarecimento 
sobre pessoas que estão extorquindo dinheiro dos espíritas, usando o nome da 
“Universidade Espírita”; recebe esclarecimentos a respeito e retira a reclamação; 2) 
Herculano Pires, do Clube do Jornalistas Espíritas, fala sobre a revista “Atualidade” e suas 
relações com a Universidade Espírita de São Paulo, propondo que se crie uma comissão 
para dar andamento às providências relativas à Universidade: aprovado que a Diretoria 
Executiva estude o assunto e indique uma comissão. 3) Representante de São José dos 
Campos pede que o “Unificacão” publique um esclarecimento a respeito de que a USE 
não credenciou ninguém para arrecadar dinheiro à Universidade; 4) Votada esta proposta, 
são delegados poderes à Diretoria Executiva para estudar e encaminhar o assunto, 
nomeando uma comissão; 5) Pedro Jacintho fala da Exposição Espírita de 1968 e da 
colaboração que todos podem dar; 6) Ivo Queiroz, de Taubaté, comunica que essa cidade 
candidata-se para sediar a reunião do CDE do dia 8/9/68: aprovado; 7) Livre ainda a 
palavra, e como dela ninguém mais quisesse fazer uso, o sr. Presidente dá por encerrada a 
reunião, convidando a confrade (sic) Nely de Barros para proferir a prece final dos 
trabalhos, às 13,45 horas. Para constar, eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata, que será 
aprovada na forma regulamentar. 

Abel Glaser, 3º secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 

Assinaturas dos demais Conselheiros presentes. 



















 

 

Ata # 127 - 13 de julho de 1968 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos 13 (treze) dias do mês de julho de hum mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, 
na seda da Federação Espírita do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo 
Estadual da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, empossado na XI 
Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, para eleger a Diretoria Executiva da USE, 
para o biênio julho de 1968 a julho de 1970. Logo após a interrupção da XI Assembleia 
Geral Ordinária, na qual os membros do CDE deliberaram, por estarem em maioria e por 
maioria absoluta dos votos (28 a favor e 4 contra), antecipar para hoje a reunião que estava 
marcada para amanhã (dia 14), foi iniciada a reunião às 16,10 hs., tendo assumido a 
presidência o dr. Jayme Monteiro de Barros, eleito que foi pela unanimidade dos 
Conselheiros, ficando na Secretaria os mesmos confrades que haviam sido eleitos para 
secretariar a XI Assembleia, ou seja: Zulmiro Santos Silva, Milton Ferreira e Nestor João 
Masotti. O sr. Presidente propõe a suspensão da reunião por 10 (dez) minutos para as 
confabulações necessárias à eleição da Diretoria Executiva da USE. O dr. Ary Lex, porém, 
pela ordem, pede para que se dê a palavra ao confrade Ivo Prates de Oliveira, de Taubaté, 
que propõe a reeleição da Diretoria Executiva anterior, pelo processo de aclamação. O sr. 
Ignácio Giovine, tomando a palavra apoia a proposição de Taubaté, substituindo, porém, 
o 1º Secretário anterior, pelo sr. Abel Glaser e o 3º Secretário  anterior, pelo sr. Djalma de 
Deus Silva. O dr. Ary Lex manifestou-se contrário ao voto por aclamação, uma vez que é 
mais democrático, permitindo maior liberdade de manifestação, o voto secreto. Após várias 
considerações, o sr. Presidente colocou em votação as propostas apresentadas que resultou 
no seguinte resultado: 28 votos pela eleição por voto secreto e 4 votos pela eleição por 
aclamação. Em seguida o sr. Presidente suspende a reunião para as confabulações 
necessárias. Reiniciada a reunião, 10 minutos após, inicia-se a votação, com os votantes 
depositando seus votos, à medida que foram chamados na seguinte ordem: Federação 
Espírita do Estado de São Paulo e Liga Espírita do Estado de São Paulo, com 2 votos cada 
e Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, Instituto Espi1rita de Educação, Movimento 
Universitário Espírita, CRE(s) da 1ª, 2ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 17ª, 19ª, 22ª, 24ª, 25ª e 
27ª Regiões e UDE(s) da 2ª, 4ª, 5ª, 6ª , 9ª. 12ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Zonas, com 1(um) voto 
cada, num total de 32 (trinta e dois) votos. Procedida a apuração pelo presidente da Mesa, 
observou-se o seguinte resultado: Presidente – Carlos Jordão da Silva (eleito), 31 votos; 
Vice-Presidente – dr. Luiz Monteiro de Barros, 1 voto; Vice-Presidente – Dr. Luiz Monteiro 
de Barros (eleito), 30 votos; Altivo Ferreira, 1 (hum) voto; Dr. Ary Lex, 1 (hum) voto; 
Secretário Geral – Apolo Oliva Filho; 1º Secretário – Abel Glaser; 2º Secretário – Paulo 
Alves de Godoy; 3º Secretário – Djalma de Deus Silva; 1º Tesoureiro – Carlos Dias; 2º 
Tesoureiro – Attílio Campanini e Procurador, Dr. Eurípedes de Castro, todos eleitos por 
unanimidade, com 32 votos cada. Finda a apuração o sr. Presidente declara eleita e 
empossada a nova Diretoria proferindo na oportunidade uma prece solicitando ajuda 
espiritual aos confrades que são novamente conduzidos ao trabalho de dirigir o movimento 
de unificação. O sr. Carlos Jordão da Silva, usa da palavra para agradecer a confiança 
depositada na diretoria eleita e retribui a confiança aos componentes do CDE, solicitando 
deles a indispensável colaboração. O dr. Luiz Monteiro de Barros ressalta o aspecto 
democrático em que se deu a eleição no que foi secundado por Ignácio Giovine que 
esclareceu que, embora a sugestão tenha partido do CME a diretoria eleita atende aos 
anseios de todos os espíritas paulistas, quer da Capital, quer do interior. O dr. Ary Lex 
manifesta a sua satisfação pela forma da votação e pelo resultado alcançado. O sr. 



 

 

Presidente informa que a próxima reunião do CDE será na cidade de Taubaté, em 8 de 
setembro próximo, informando ainda o endereço para localização do Centro e 
hospedagem. O dr. Luiz Monteiro de Barros informa da conveniência de todos os espi1ritas 
estudarem as conclusões do 1º Simpósio Espírita Centro-Sulino, a fim de apresentarem 
perguntas ou se pronunciarem durante a reunião do sábado anterior às reuniões do CDE 
do interior, em que o assunto é tratado. O presidente da XI Assembleia, sr. Altivo Ferreira, 
usa da palavra para informar que a referida Assembleia será reiniciada, amanhã, (domingo 
dia 14), às 9 horas, para tomar conhecimento do parecer da Comissão de Contas, da eleição 
da nova Diretoria Executiva, para decidir sobre o desmembramento da Região do ABC do 
1º CRE e do CME, palavra livre e leitura, apreciação e assinatura das atas. O sr. Altivo 
Ferreira lembra da necessidade do CDE eleger o representante da USE junto ao Conselho 
Federativo Nacional, tendo sido no mesmo instante indicado o sr. Carlos Jordão da Silva 
como representante efetivo e o dr. Luiz Monteiro de Barros como suplente. Em seguida, o 
sr. Presidente solicitou à sra. Nelly Ramos que proferisse a prece de encerramento dando 
em seguida por encerrada a presente reunião do CDE, às 17,30 horas, da qual lavramos a 
presente ata e assinamos, assim fazendo as que a acharem conforme. 
 
Ressalva: onde se lê: “... sra. Nelly Ramos”, leia-se “... sra. Nelly de Barros”.  
 

São Paulo, 13 de julho de 1968. 
 
Milton Ferreira, Secretário, 14º CRE 
Secretário, 19º CRE 
Outras assinaturas. 













 

 

Ata # 128 - 08 de setembro de 1968 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos oito dias do mês de setembro de hum mil novecentos e sessenta e oito, na cidade de 
Taubaté, na sede do Centro Espírita “União e Caridade”, sito à rua Dr. Souza Alves, no 
142, às nove horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo Estadual da USE, 
com a presença da Diretoria Executiva da USE: presidente, vice - presidente, secretário 
geral, 1º secretário, 1º e 2º tesoureiros, procurador, e presidente do CME; Liga Espírita do 
Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, Federação Espírita do Estado de 
São Paulo, Instituto Espírita de Educação, Movimento Universitário Espírita; Conselhos 
Regionais Espíritas: 1ª, 4ª, 8ª, 17ª, 25ª, 26ª e 27ª Região; Uniões Distritais: 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 
12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª Zonas. 1) Após saudar os presentes, o sr. Presidente, 
Carlos Jordão da Silva, convida a consóror Nely de Barros para proferir a prece inicial dos 
trabalhos; 2) Os conselheiros presentes dispensam a leitura da ata anterior tendo em vista 
que seu teor constou do relatório bienal apresentado na última assembleia geral; 3) o 
Secretário Geral, prof. Apolo Oliva Filho, procede à leitura do relatório da DE, incluindo 
o Departamento de Mocidades e o Departamento de Finanças, mais o relatório do CME. 
O relatório do Departamento de Finanças apresenta tanto no ativo como no passivo NCr$ 
4.135,18; 4) O sr. Presidente faz a apresentação dos novos conselheiros do CDE, 
substituindo diretores eleitos na DE: a) Liga Espírita do Estado de São Paulo: efetivos José 
Teixeira da Silva Filho e Messias Antonio da Silva, suplentes José Coriolano de Castro e 
José Cardoso Oliveira; b) Federação Espírita do Estado de São Paulo: efetivos Éder Fávaro 
e Pedro Jacintho, suplentes Juracy Teles e Edson Leonis; UDE 5ª Zona: efetivo Antonio 
Lopes de Abreu Jr., suplente Ruy Ermelindo Nogueira Barbosa, as quais são empossadas 
pelo CDE; 5) Os conselheiros referendam o ato da DE quanto à instalação do 26º CRE, 
com sede em Santo André, abrangendo este município, São Caetano do Sul, São Bernardo 
do Campo, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. São seus representantes junto ao CDE: efetivo 
Miguel de Jesus, suplente Noêmio Spada; 6) o sr. Vice – Presidente, dr. Luiz Monteiro de 
Barros, teceu considerações em torno do trabalho enviado aos órgãos da USE sobre 
promoção de reuniões preparatórias regionais do III Congresso Educacional Espírita 
Paulista, pelos CREs e CME, faz a leitura do trabalho e estimula a todos para que se 
esforcem no sentido de ser alcançada com êxito essa realização. Troca de ideias são 
mantidas pelos presentes em torno do tema; 7) O Conselho, tomando conhecimento do 
relatório da Comissão que estudou o assunto da Universidade Espírita de São Paulo, 
aprovou-o sem restrições: o “Instituto Espírita de Educação, nascido no I Congresso 
Educacional Espírita, deve ser a célula inicial da futura universidade. A primeira Faculdade 
Espírita da Capital a ser criada deve ser de iniciativa do IEE sem escravizar-se a quaisquer 
outras iniciativas de entidades ou de grupos já existentes ou que venham a existir, digo 
surgir. O relatório foi lido pelo dr. Eurípedes de Castro, e comentado pelo dr. Ary Lex, que 
demonstrou a urgência da necessidade dessa realização. Também tecem considerações a 
respeito: dr. Luiz Monteiro de Barros, Clóvis Tavares e Carlos Jordão da Silva; 8) o sr. 
Presidente procede à leitura de carta do 17º CRE, datada de 20/8/68, na qual solicita 
informes sobre representantes do movimento da criação da Universidade Espírita de São 
Paulo junto às cidades do Vale do Paraíba. O sr. Presidente esclarece que a USE não está 
apoiando nem desapoiando qualquer trabalho nesse sentido e que a USE, portanto, não 
poderia ter credenciado ninguém nesse sentido. Outrossim, acrescenta que, como é óbvio, 
só o fará, um dia, sob aprovação do CDE. Dr. Ary Lex esclarece que a AMEA nada está 
também vendendo. Éder Fávaro propõe publicação no “Unificação” a respeito, fazendo um 



 

 

esclarecimento. Ficou aprovado publicar que “A USE não autoriza em seu nome qualquer 
movimento de arrecadação de fundos no sentido da Universidade Espírita”. No futuro, se 
o fizer, será através dos seus órgãos. A redação final deste pronunciamento ficará a cargo 
da DE; 9) O Conselho referenda, sem restrições, o trabalho da DE “Advertência 
Necessária”, versando sobre ARTE, e encaminhado a todos os órgãos da USE para estudo 
minucioso; 10) o Diretor do Departamento Estadual de Mocidades usa da palavra, 
estimulando os dirigentes dos CREs à criação dos Departamentos Regionais de Mocidades, 
nas regiões que ainda não o fizeram; 11) Passando-se a tratar do Anteprojeto de refirma dos 
Estatutos da USE, cujo prazo de entrega de sugestões expira nesta data, representantes da 
FEESP procedem à distribuição de um opúsculo contendo as sugestões da Sociedade que 
representam, solicitando que tais opúsculos chegam ao conhecimento, inclusive dos 
Centros Espíritas. As sugestões são entregues à USE acompanhadas de uma carta, cuja 
leitura é feita (datada de 28/8/68). Também a proposta da FEESP é lida, na íntegra, a qual, 
em síntese, propõe que a FEESP e a USE passem a ser uma única sociedade jurídica. Diante 
da entrega desta proposta, de suma significação, o CDE aprovou: a) adiar por 90 dias a 
nomeação da comissão especial à reforma dos estatutos; b) conceder 90 dias para um 
estudo, por todos os órgãos da USE, sobre a aceitação ou não da ideia de a Federação 
Espírita do Estado de São Paulo e a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
integrarem uma única sociedade. Pronunciam-se a respeito do assunto: Ignácio Giovine 
(pedindo esclarecimentos); Éder Fávaro, Pedro Jacintho, Edson Leonis e Carlos Jordão da 
Silva (dando esclarecimentos); Ivo (do 4º CRE) e Messias (da LEESP) fazendo ponderações; 
Altivo Ferreira e Durval Previdelo (que se acolha a proposta para estudo); Abel Glaser 
(ponderando que no quadro federativo espírita nacional as “USEs” são as exceções para os 
estados com mais de uma entidade federativa, cabendo-nos, pois, acima de tudo, verificar 
se o nosso estado já passou da “fase de USE” ou se dela ainda necessita; Carlos Dias: 
ponderando a necessidade de, nesse estudo, colocamos o ideal da unificação, acima de 
siglas e de sociedades. 12) Palavra Livre: a) Pedro Jacintho (FEESP) fala sobre a Exposição 
Espírita – 68 (de 5 a 23/20/68 na Galeria Prestes Maia), distribuindo material da Exposição 
aos órgãos do interior, para difusão; b) Waldomiro (MUE) solicita apoio à ideia da “Casa 
do Estudante”, na Capital, pedindo publicação no “Unificação” e levantamento no Estado 
sobre o interesse dessa realização; c) o sr. Presidente lê carta de Marília, datada de 31/7/68, 
sobre a “fundação dos hospitais psiquiátricos do Estado”, anexando Estatutos, digo, 
fundação da Federação dos Hospitais Psiquiátricos do Estado de São Paulo; d) Durval 
Previdelo (8º CRE) solicita esclarecimento sobre o andamento do Encontro de Dirigentes 
de Obras Assistenciais, sendo informado pelo sr. Presidente que o trabalho terá 
continuidade com o novo Diretor do Departamento; e) Natalino d’Olivo (9ª Zona) solicita 
informes sobre a Comissão de Estudos à reforma do Código Penal e sobre a possibilidade 
de aceitação de propostas: dr. Eurípedes de Castro esclarece a respeito; 13) Próxima 
reunião: dia 8/12/68 na Capital. A3s 13,15 horas, o sr. Presidente convida o sr. Procurador 
a proferir a prece final dos trabalhos, considerando encerrada a reunião. Abel Glaser. Para 
constar, lavrei a presente, que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Assinaturas dos presentes. 

















 

 

Ata # 129 - 08 de dezembro de 1968 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos oito dias do mês de dezembro, de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, às 9 
horas, reuniu-se, ordinariamente, à Rua Maria Paula no 158, na sede da Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, o CDE da “USE”, com a presença da Diretoria Executiva da USE: 
Presidente, Vice - presidente, Secretário geral, 3º secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro, 
Procurador, e Presidente do CME. Sociedades Inicialmente Patrocinadoras: FEESP, 
LEESP, Sinagoga Espírita; Entidades Especializadas: Instituto Espírita de Educação e 
Movimento Universitário Espírita; Conselhos Regionais: 1º, 2º, 3º, 4ª, 8º, 11º, 14º, 19º, 
24º, 25ª e 26ª CREs; Conselho Metropolitano Espírita: Uniões Distritais da 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 
6ª, 9ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª Zona. I) Após saudar efusivamente os presentes, 
o sr. Presidente pediu ao confrade Altivo Ferreira para proferir a prece de abertura da 
reunião. II) Pediu, a seguir, ao sr. Secretário Geral para proceder à leitura da ata da reunião 
anterior, que foi discutida e aprovada por unanimidade; III) Foi lido e aprovado o relatório 
trimestral da Diretoria Executiva e, em decorrência da sua leitura, o CDE autorizou à 
“USE” a integrar o Conselho Curador da Fundação Espírita “Américo Bairral” de Itapira, 
por confrade que seja médico. Foi lembrado o nome do dr. Wilson Ferreira de Mello, que 
será consultado a respeito. Aprovou, também, o desdobramento dos seguintes 
departamentos da Diretoria Executiva: a) Departamento de Educação em Departamento 
de Educação e Departamento de Evangelização Espírita (Criança e Juventude); b) 
Departamento Social e Artístico em Departamento Social e Departamento Artístico. 
Aprovou proposta do confrade dr. Luiz Monteiro de Barros no sentido de que a USE e 
seus órgãos (CREs, CME, UMEs, UDEs, Centros e demais Instituições Espíritas) 
congratulem-se com a direção do Diário de São Paulo, através de cartas ou telegramas, em 
virtude do restabelecimento da coluna sobre “Espiritismo”. Foi dispensada a leitura do 
Plano Bienal. A Secretaria providenciará cópias do mesmo, enviando-as aos órgãos da USE 
para estudo e devidas sugestões na próxima reunião do CDE; o sr. Presidente comunicou 
que o CFN, órgão da FEB, congratulou-se com a FEESP e seus colaboradores pelo grande 
êxito da Exposição Espírita / 1968. Informou o confrade Pedro Jacinto que a cidade de 
Goiânia já pediu para que a referida exposição seja levada àquela Capital. O sr. Presidente 
fez apelo para que os representantes do CDE, nas suas respectivas regiões, procurem ativar 
as reuniões preparatórias do III Congresso Educacional Espírita. O confrade Jorge Saad, 
pelo Departamento de Mocidades, fez exposição dos trabalhos que serão levados na VI 
Concentração de Mocidades, em São Caetano do Sul; informou que já foram escolhidos 
os oradores e o temário já está composto; IV) A Tesouraria apresente balancete do último 
mês, tendo feito pormenorizada análise da situação da USE. Propôs e foi aprovado o novo 
preço para o jornal Unificacão, a saber: número avulso – NCr$ 20 (??), assinatura anual 
(Brasil) – NCr$ 3,20 e assinatura anual (Exterior) – NCr$ 4,00. O sr. Presidente comunicou 
que passaria, a seguir, ao assunto da reforma estatutária da “USE”: discussão e deliberação 
a respeito da proposta da FEESP já distribuídas aos órgãos da USE; nomeação de Comissão 
Mista. Foi aprovada, por 33 votos contra 1, a proposta originária da FEESP sobre o 
Movimento de Unificação, em tese, visando a formação de uma Comissão Mista, para 
estudar sua viabilidade e apresentar ao CDE da “USE”, um relatório para posterior 
apreciação e deliberação. A Comissão Mista será integrada por 7 (sete) membros com 
direito a voto, assim constituída: a) três representantes da USE, com igual número de 
assessores (Representantes: Procurador Jurídico da DE, o Presidente da CME da Capital; 
um representante do CDE residente na Capital a ser indicado pelo CME); b) três 



 

 

representantes da FEESP, com igual número de assessores; c) Presidente da USE ou seu 
substituto legal. Foi, também, aprovada sugestão para que a USE elabore um estudo 
sintético contendo a orientação sobre os trabalhos práticos (doutrinários) dos centros 
espíritas. A elaboração foi confiada ao Conselheiro Altivo Ferreira (1º CRE), para posterior 
apreciação e deliberação do CDE. Palavra Livre. O confrade Jaime M. Barros comunica 
que em Ribeirão Preto está sendo colocado um jovem na diretoria de cada Centro Espírita. 
O sr. Ignácio Giovine fez leitura de artigo do sr. Herculano Pires (Irmão Saulo) publicado 
no Diário de São Paulo, a respeito da proposta da FEESP sobre o movimento de unificação 
e propôs que se oficie ao autor, esclarecendo: 1º) que a reunião é do CDE e não do CME 
como noticiado; 2º) que a proposta foi aprovada por 33 votos contra 1 (esse único voto 
contra foi de uma UDE esta Capital). Foi escolhida a cidade de Presidente Prudente para 
a próxima reunião do CDE da USE, em 9 de março de 1969, a realizar-se na sede do Centro 
Espírita Poder da Fé, à Avenida Brasil, no 1125. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente 
pediu ao confrade Jaime Monteiro de Barros, para proferir a prece de encerramento. Para 
constar, lavrei a presente ata que será regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, 3º secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
 
Assinaturas dos presentes. 














