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Ata # 134 - 7 de março de 1970 
Reunião Extraordinária 

Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos sete dias do mês de março de mil novecentos e setenta, nesta Capital, na sede da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, à rua Maria Paula no 158, às catorze horas, 
reuniu-se, extraordinariamente, o CDE da USE, com a presença dos representantes 
seguintes: Federação Espírita do Estado de São Paulo, Liga Espírita do Estado de São Paulo, 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, Conselhos Regionais da 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 13ª, 14ª, 
17ª, 19ª, 22ª, 25ª, 26ª Regiões. Conselho Metropolitano Espírita: Uniões Distritais da 2ª, 
3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Zonas. Visitantes: Uniões Municipais 
Espíritas de Santo André, de Santos, de Cachoeira Paulista e de Guaratinguetá. A reunião 
foi aberta pelo Presidente da USE, Carlos Jordão da Silva, que designou o sr. Nestor 
Masotti (do 19º CRE – Fernandópolis) para fazer a prece de abertura. Declarou o 
Presidente que a reunião extraordinária do CDE fora convocada para que os membros da 
Comissão Mista encarregada de estudar a proposta da FEESP acerca da fusão USE – FEESP 
pudessem prestar os esclarecimentos detalhados sobre a proposta, de modo a não pairar 
qualquer dúvida, quando da votação definitiva em data a ser oportunamente marcada. Pelo 
Secretário Geral foram lidas as cartas manifestando apoio à proposta da UME de Ferraz de 
Vasconcelos, UME de Araraquara e 11º CRE (São José do Rio Preto). Em seguida foram 
lidas as questões levantadas por escrito pelo 4º CRE (Taubaté) as quais foram esclarecidas 
ou discutidas pelos srs. Carlos Jordão da Silva, Ignácio Giovine, Luiz Monteiro de Barros, 
Éder Fávaro, Edison Leonis, Miguel de Jesus, Juracy Telles, Pedro Jacintho, dentre outros: 
foi dito pelo Presidente que os membros da Comissão Mista se dispõem a ir a Taubaté para 
bem esclarecerem quaisquer pontos. Suscitaram questões ou fizeram sugestões os 
representantes da UDE 9ª Zona e 19º CRE (Fernandópolis). Ouvidos um a um os 
representantes dos CREs e UDEs a grande maioria manifestou-se favorável em tese à 
proposta de fusão, na forma apresentada pela Comissão Mista. Agendar-se-á que a FEESP 
reúna o seu Conselho para apreciar o trabalho da Comissão Mista; após isso a USE 
convocará uma reunião extraordinária do seu CDE para ser tomada uma decisão final sobre 
a proposta; foi delegada autorização à DE da USE para marcar a data da reunião 
extraordinária do CDE. O Presidente agradeceu a todos os presentes e, especialmente, aos 
membros da Comissão Mista pelos relevantes serviços prestados à causa e pelo alto espírito 
demonstrado por todos. Convidou os representantes para a reunião ordinária do CDE em 
8/3/70, a partir das nove horas, neste mesmo local. E após prece final proferida pelo sr. 
Alcebíades Bertran, o sr. Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, vai devidamente assinada. 
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 







 

 

Ata # 135 - 8 de março de 1970 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos oito dias do mês de março de hum mil novecentos e setenta, nesta Capital, na sede da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, à rua Maria Paula no 158, às nove horas, reuniu-
se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo Estadual da USE, com a presença dos 
representantes seguintes: Diretoria Executiva da USE, Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, Liga Espírita do Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, Instituto 
Espírita de Educação; Conselhos Regionais Espíritas das regiões da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 
13ª, 14ª, 17ª, 19ª, 20ª, 22ª, 24ª, 25ª, 26ª; Uniões Distritais Espíritas dos seguintes distritos: 
2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª. Após dirigir uma saudação aos 
presentes, o sr. Presidente convida o confrade Walter R. Accorsi para proferir a prece 
inicial. Expediente: 1) o Secretário Geral procede à leitura da síntese das deliberações da 
reunião anterior: aprovada. 2) carta da UME de Jaboticabal, declarando-se a favor da fusão 
USE/FEESP. 3) carta da UME de Suzano no mesmo sentido. Relatórios: o Secretário Geral 
procede à leitura do relatório trimestral das atividades da DE, e o 1º Tesoureiro à leitura 
do balancete encerrado em 28/2/70: aprovados. O Conselho referenda, outrossim, à 
Concentração de Mocidades Espíritas do Nordeste do Estado de São Paulo, o 
desdobramento bienal, alternando-se à realização de uma concentração maior (nos moldes 
existentes), a de duas concentrações pequenas simultâneas. Quanto à Noroeste, Centro-Sul 
e Leste, a viabilidade da subdivisão será estudada em Assembleia Geral das Mocidades 
durante as concentrações, e, no caso da impossibilidade de uma aplicação imediata, 
voltarão a se pronunciar dentro de dois anos. Proposta: “A 9ª Zona Regional, com sede em 
Ribeirão Preto, considerando o eficiente trabalho da Comissão Mista relativo ao ideal fusão 
USE e Federação Espírita Paulista, e considerando a integração desses elementos no ideal 
do trabalho, apresentamos a proposta de ser mantida a mesma Comissão até ao término 
desse ideal que já é de todos nós”: aprovado por unanimidade. III Congresso Educacional 
Espírita Paulista: 1) O prof. Emílio Manso Vieira participa as providências da Comissão 
instituída, das prévias já realizadas, do temário, da relação dos professores espíritas em cada 
região da USE, e esclarece que somente será permitida a participação de professores ou 
educadores devidamente credenciados pelas instituições ou órgãos da USE; 2) 
Representantes de Bauru, Campinas e Cachoeira Paulista dão ciência à Comissão das 
providências tomadas nas respectivas regiões; 3) É participado ao Conselho que o Instituto 
Espírita de Educação reassumiu a direção do Educandário da Alameda Guaraná 140 
(primário e ginásio). Proposta: O dr. Ary Lex propõe moção de congratulação ao sr. 
Presidente da República, apoiando o trabalho de moralização, contra a pornografia e a 
exploração do sexo: aprovado por unanimidade, após o pronunciamento e debate de vários 
representantes. Proposta: que a USE estude a questão dos jornais espíritas, em face das 
exposições legais, que possam dificultar a sua publicação e circulação: aprovado, 
consultando-se o Clube dos Jornalistas Espíritas, às providências cabíveis, e outras técnicas. 
“O Evangelho no Lar”: aprovando, com algumas modificações, a redação final do folheto 
relativo a esta Campanha, ficou deliberado que os folhetos deverão ser enviados: a) aos 
órgãos da USE; b) às Federações Estaduais (em cinco vias), pedindo o envio de sugestões 
ao seu aperfeiçoamento; c) ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita 
Brasileira, sugerindo a oficialização da Campanha para todo o Brasil. Tendo em vista o 
excessivo e reiterado uso da palavra por parte de alguns Conselheiros, o sr. Ary Lex propõe: 
a) tempo limitado de três minutos nas exposições; b) uso da palavra apenas uma vez em 
determinado assunto; c) que o orador se restrinja ao assunto que esteja em pauta. 



 

 

Mocidades: 1) O Diretor do Departamento fornece detalhes sobre as 4 Concentrações de 
Mocidades Espíritas que acontecerão de 26 a 29 do corrente, concitando todos a 
comparecerem e prestigiarem estas realizações; 2) informa das providencias que estão sendo 
tomadas relativo ao III Curso Intensivo para Preparação de Dirigentes de Mocidades 
Espíritas (18 a 25/7/70 – Franca); 3) comunica os resultados da XIV Reunião Geral do 
Departamento de Mocidades da USE (Rio Claro), ressaltando a deliberação (referendada 
pela DE) de encaminhamento ao CDE da proposta sobre “Integração do Moço”, elaborado 
pelo DM do 3º CRE e MUE de Campinas. A proposta foi entregue em mãos aos 
representantes presentes. Os ausentes a receberão pelo Correio, com ofício elucidativo a 
ser providenciado pelo Secretário Geral. A discussão do assunto será em próxima reunião 
do CDE. Doutrina: O Diretor do Departamento de Doutrina encarece dos órgãos da USE, 
os trabalhos doutrinários anteriormente solicitados; esclarece, ainda, que é o coordenador 
do trabalho “Questão da Natalidade à luz do Espiritismo”. O sr. Presidente ressalta a 
necessidade da renovação de mandato nas UMEs, UDEs, CREs e CME, com vistas à 
Assembleia Geral da USE em 11 e 12/7/70. Palavra Livre: 1) 20º CRE (Franca): informa 
que foi solicitada autorização para um curso superior pelo “Pestalozzi”; 2) 8º CRE (Bauru): 
faz entrega de sugestões escritas sobre “Doutrina” e “Evangelização”; 3) 25º CRE 
(Presidente Prudente): participa a XIV Comenoesp; faz entrega de um trabalho sobre 
“Divulgação Espírita”; comunica que o “Boletim Informativo” do 25º CRE pediu registro 
no Ministério das Comunicações; 4) 4º CRE (Taubaté): fala sobre a declaração de imposto 
de renda e de bens por parte de todas as sociedades; comunica que está sendo estudada a 
possibilidade do II Festival de Música e Poesias Espíritas do Vale; participa o encerramento 
dos II Jogos Florais Espíritas de Taubaté; 5) 7º CRE (Araraquara): participa os esforços que 
estão sendo envidados à reorganização do 7º CRE; apresenta trabalho ao Departamento de 
Doutrina; 6) 14º CRE (Barretos): faz a leitura da programação da VI Comenesp. Próxima 
reunião: O sr. Presidente comunica que a próxima será a Assembleia Geral da USE, nos 
dias 11 e 12 de julho, na Capital. Às 13,15 hs., o sr. Presidente dá a reunião por terminada, 
solicitando ao confrade Alcebíades Beltran para proferir a prece de encerramento. Para 
constar, lavrei a presente ata, que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Abel Glaser, 1º Secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 















 

 

Ata # 136 – 12 de julho de 1970 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos doze dias do mês de julho de hum mil novecentos e setenta, nesta Capital, na sede da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, à rua Maria Paula no 158, às nove horas, reuniu-
se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo Estadual da USE, com a presença dos 
representantes seguintes: Federação Espírita do Estado de São Paulo, Liga Espírita do 
Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, Instituto Espírita de Educação, 
Clube dos Jornalistas Espíritas, Movimento Universitário Espírita; Conselhos Regionais 
Espíritas das regiões 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 13ª, 14ª, 17ª, 20ª, 22ª, 23ª, 24ª, 26ª e 27ª; 
Uniões Distritais Espíritas das Zonas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 
19ª e 20ª. Às 09,25 horas, o confrade Alécio Savazoni, a convite da mesa, profere a prece 
de abertura dos trabalhos. O confrade Altivo Ferreira, presidente da XII Assembleia Geral 
Ordinária da USE, consulta os srs. membros do CDE se a mesa diretora da Assembleia 
deverá também dirigir esta reunião. Resposta afirmativa. Eleição e posse da nova Diretoria 
Executiva: para coordenar os trabalhos de eleição da nova Diretoria, o Presidente propõe a 
formação de uma Comissão: aprovado. Para compor a Comissão são propostos os nomes 
dos confrades: Ignácio Giovine, Attílio Campanini, Agnelo Morato, Hélio Silva Marques 
e Messias Antonio da Silva: aprovados. O sr. Presidente suspende a reunião por dez 
minutos a fim de que a Comissão se organize. Reabertos os trabalhos, a Comissão faz a 
leitura da chapa elaborada, após estudar os nomes equacionados, a disponibilidade de 
tempo dos mesmos e os interesses gerais, e que é a seguinte: Presidente dr. Luiz Monteiro 
de Barros, Vice-presidente dr. Carlos Jordão da Silva, Secretário Geral Abel Glaser, 1º 
Secretário Attílio Campanini, 2º Secretário Apolo Oliva Filho, 3º Secretário Paulo Alves 
de Godoy, 1º Tesoureiro Carlos Dias, 2º Tesoureiro Antonio Schiliró, Procurador dr. 
Eurípedes de Castro. O sr. Presidente consulta os membros do Conselho, se o processo da 
votação será por voto secreto ou aclamação. Aprovado, por unanimidade, que o processo 
seja por aclamação. O sr. Presidente refaz a leitura dos nomes constantes da chapa, sendo 
todos eleitos nos respectivos cargos, por aclamação. O sr. Presidente declara empossados os 
membros da nova Diretoria Executiva da USE, para o biênio 1970 – 1972. O sr. Presidente 
da mesa faz a apresentação dos diretores eleitos e faculta a palavra ao Presidente eleito, que 
discorre sobre o trabalho a ser desenvolvido, enfatizando o setor educacional. 
Representantes da USE junto ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita 
Brasileira: efetivo – dr. Luiz Monteiro de Barros; suplente – dr. Carlos Jordão da Silva: 
aprovados. Próxima reunião do CDE: dia 13 de setembro próximo, na cidade de Campinas: 
aprovado. Às 10,20 horas o sr. Presidente declara encerrada esta primeira reunião do CDE 
da gestão 70-72. Para constar, lavrei a presente ata, que será assinada na forma 
regulamentar. 
 
 
Abel Glaser, secretário 
Altivo Ferreira, presidente 











 

 

Ata # 137 – 13 de setembro de 1970 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos treze dias do mês de setembro de 1970, reuniu-se ordinariamente o Conselho 
Deliberativo Estadual da USE, nas dependências do Grupo Espírita Casa do Caminho, na 
cidade de Campinas, neste Estado, presentes os seguintes membros: da Diretoria Executiva 
– Vice-presidente, Secretário Geral, 1º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro; 
representantes das sociedades patrocinadoras: FEESP, LEESP e Sinagoga; das entidades 
especializadas: MUE; dos Conselhos Regionais: 2ª, 4ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 22ª, 24ª, 26ª e 27ª 
região; do CME: UDEs da 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª 
zona. Às 9,10 horas, após prece proferida pela sra. Oslávia Leonis, o confrade Carlos Jordão 
da Silva, abriu os trabalhos, justificando a ausência do dr. Luiz Monteiro de Barros, por 
achar-se enfermo. 
Ata Anterior: Foi justificada a falta da leitura da ata da reunião anterior pelo 1º Secretário.  
 
Expediente: a) Foi lido convite do Sanatório de Americana; b) foi lido e aprovado o 
relatório da Diretoria Executiva referente ao período de julho a setembro corrente; c) carta 
da LEESP substituindo seus representantes junto a este CDE. 
 
Tesouraria: Foi apresentado o balancete levantado em 31 de agosto p.p. Propõe, a seguir, 
o confrade Carlos Dias o aumento no preço do jornal Unificacão para Cr$ 0,25 o exemplar, 
a fim de atende às despesas atuais com a sua edição. Pedindo a palavra o representante da 
14ª UDE propõe o aumento para Cr$ 03,0. Falaram ainda sobre o assunto os 
representantes de Piracicaba, Bauru e da Capital (12ª Zona). Posta em votação foi aprovada 
por 16 votos a proposta de Cr$ 0,30 contra 8 votos a favor de Cr$ 0,25. 
 
Conselho Federativo Nacional: O representante junto ao CFN comunica a renúncia do dr. 
Wantuil de Freitas, assumindo a presidência da FEB o dr. Armando de Oliveira Assis. 
Relembra o confrade Carlos Jordão as atividades desenvolvidas pelo dr. Wantuil, 
verificando-se nas suas gestões o Pacto Áureo, a construção da sede da FEB, em Brasília, as 
atividades do Departamento Editorial e a situação econômica - financeira que desfruta a 
Casa Máter do Espiritismo no Brasil. Comunica a inauguração da sede, em Brasília, dia 3 
de outubro próximo. Informados novos planos para o movimento de unificação dos 
espíritas brasileiros, e de reuniões do CFN fora do Rio de Janeiro. 
 
III Congresso Educacional Espírita Paulista: O sr. Secretário Geral faz a leitura das moções 
de nos 2 a 5, encaminhadas pelos congressistas ao CDE, com o parecer da Diretoria 
Executiva. Quanto às moções de nos 1 e 6, bem como quanto às conclusões do Congresso 
pede a Diretoria que o CDE aguarde até a próxima reunião, fazendo-se a leitura dos 
mesmos para conhecimento dos presentes, bem como sua publicação no Unificacão para 
que os órgãos da USE tenham condições de apreciá-las melhormente. Mereceram 
aprovação do CDE a moção no 2 que trata dos Corais Espíritas; e a de no 4 sobre 
“Colaboração ao Plano Nacional de Alfabetização”, modificada no que diz respeito à 
planificação pelo Instituto Espírita de Educação, recomendando-se aos órgãos que 
procurem as Prefeituras locais ou representantes do Mobral. As moções nos 3 e 5 foram 
rejeitadas, a primeira por inoportuna e a segunda, em votação, pela maioria. 
 



 

 

Plano Bienal de Trabalho: Solicita o confrade Carlos Jordão ao CDE no sentido de que os 
órgãos da USE enviem sugestões para o Plano Bienal de Trabalho para a gestão 1970/72, 
e inclusive recomenda aos órgãos para que elaborem o seu próprio Plano de Trabalho. 
 
Departamento de Evangelização: Com a palavra o confrade Fábio Dutra propõe a criação 
de Departamento de Evangelização em todos os órgãos da USE, a fim de que o 
Departamento Estadual tenha melhores condições de trabalho em toda a área estadual. 
Após comentários de diversos representantes a proposta foi aprovada, por unanimidade. 
Em seguida o confrade Fábio Dutra comunica a realização de mais um Curso Intensivo 
para Evangelizadores, em São Paulo, nos dias 23 a 30 de janeiro p.f. 
 
Departamento de Mocidades: O confrade Abel Glaser, Diretor do Departamento de 
Mocidades, pede referendo ao CDE para a nova estrutura do Departamento, na qual consta 
a criação de Assessores Seccionais no Estado em substituição à Comissão Executiva. Após 
esclarecimentos prestados, por solicitação da 17ª Zona e pela 3ª Região, a proposta foi posta 
em votação e aprovada por unanimidade. A seguir informa sobre a II Comjesp, dizendo 
que seus organizadores estão procurando a cidade que possa ou queira sediar esse conclave. 
Sobre o IV Curso Intensivo para Preparação de Dirigentes de Mocidades Espíritas 
informou que será realizado em Taubaté, na terceira semana do mês de julho de 1971. 
 
Proposta do MUE de Campinas: Solicitados pelo Presidente, informou os representantes 
presentes não terem estudado a proposta do MEU de Campinas, intitulada “Novos Rumos 
ao Movimento de Unificacão”, alegando alguns não possuírem o no de A Fagulha que 
insere a proposta. Prontificaram-se os representantes dessa especializada a distribuírem a 
quem não a possuísse. Nesse sentido o sr. Presidente, à vista do exposto, transferiu o 
assunto para a próxima reunião do CDE, pedindo aos órgãos que se manifestassem por 
escrito. 
 
Palavra livre: Usaram da palavra para assuntos diversos os representantes de Bauru, 
Piracicaba, Santo André e Vila Mariana (Capita). A sra. Oslávia Leonis, da FEESP, solicita 
permissão e entrega aos representantes presentes farto material sobre a Campanha 
Evangelho no Lar, promovida por aquela instituição. 
 
A seguir o confrade Carlos Jordão encerrou os trabalhos, confirmando antes a data de 13 
de dezembro p., na Capital, para a próxima reunião do CDE. Aproximadamente às 13 
horas a prece habitual foi proferida pelo confrade Alécio Savazoni. E eu, primeiro 
Secretário, lavrei da reunião a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada como 
de costume. 
 

Secretaria, aos 13 de setembro de 1970. 
 
Attílio Campanini, 1º Secretário 
Carlos Jordão da Silva, Vice-presidente 
 
 
 
Abel Glaser, secretário 
Altivo Ferreira, presidente 













 

 

Ata # 138 – 13 de dezembro de 1970 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos treze dias do mês de sezembro de 1970, reuniu-se ordinariamente o Conselho 
Deliberativo Estadual da USE, na sede da FEESP, nesta Capital, conforme convocação feita 
na reunião anterior e circular enviada aos órgãos constitutivos. Estiveram presentes 
conforme assinaturas no Registro de Presença os seguintes: da Diretoria Executiva – 
Presidente, Vice-presidente, Secretário Geral, 1º Secretário, 1º e 2º Tesoureiros, Procurador 
e o Presidente do CME; representantes das entidades patrocinadoras: FEESP, LEESP e 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; das especializadas: IEE, MUE e Clube dos Jornalistas; 
dos CREs: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 13º, 17º, 20º, 240, 26º e 27º; do CME dos seguintes distritos: 
2º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, diversas UMEs e sociedades e como 
convidados o dr. Francisco Carlos de Castro Neves e o dr. Antonio Ferreira Filho. Às 9,20 
horas o sr. Presidente deu por aberta a reunião convidando o dr. Castro Neves para proferir 
a prece inicial. 
 
Ata Anterior: Foram lidas e aprovadas as atas das reuniões anteriores, de nos 136 e 137.  
 
Expediente: a) Foi lido pelo Secretário Geral o relatório da Diretoria Executiva, 
compreendendo o período de 14/9 a 13/12/70, após o que, em vista do silêncio do 
plenário foi o mesmo considerado aprovado; b) lida carta da Associação Médico-Espírita, 
pela qual essa Instituição indica os srs. Antonio Ferreira filho e Reynaldo Kuntz Busch 
como seus representantes junto a este CD. 
 
Tesouraria: Com a palavra o confrade Carlos Dias que dá conhecimento ao plena1rio do 
Balancete levantado em 30/11/70, a seguir apelando aos órgãos presentes, porventura em 
débito com a Tesouraria, para que apressem a remessa de numera1rio. 
 
Conselho Federativo Nacional: A seguir o sr. Presidente passa a palavra ao confrade Carlos 
Jordão da Silva, nosso representante junto ao CFN, o qual dá conhecimento, em linhas 
gerais do plano de dinamização que a FEB pretende imprimir àquele órgão, inclusive 
dividindo o país em regiões, possibilitando a realização de suas reuniões fora da Guanabara. 
Participou que a USE se fez representar na inauguração da FEB, em Brasília, no dia 3 de 
outubro de 1970. Informou, ainda, estar a FEB, tomando providências para ultimar o 
trabalho que será distribuído a todas as entidades federativas, acerca de cautelas que devem 
ser tomadas em relação a movimentos que fogem às finalidades da Doutrina Espírita. 
 
3º Congresso Educacional Espírita Paulista: Dando prosseguimento nos itens da Ordem 
do Dia, o sr. Presidente pediu ao sr. Secretário Geral que procedesse à leitura das moções 
nos 1 a 6, as quais postas em votação, individualmente, foram aprovadas por unanimidade. 
A seguir o plenário tomou conhecimento das conclusões do 3º Congresso, e inclusive que 
as Teses apresentadas, já recebidas pela DE, serão publicadas no “Unificacão”, de acordo 
com a orientação do Instituto Espírita de Educação. 
 
Plano Bienal de Trabalho: Prosseguindo o sr. Presidente apresentou, tendo sido aprovado 
pelo Conselho, sem emendas o Plano Bienal de Trabalho para a atual gestão, ou seja, 
1970/72. 
 



 

 

Controle de Natalidade: Em discussão do assunto, o representante do Clube dos Jornalistas 
comunica que apresentará parecer na próxima reunião. O representante de Lins sugere 
mais 60 dias de prazo para apresentação de emendas. Em votação foi aprovado o prazo 
sugerido, devendo o assunto voltar à discussão, na próxima reunião. 
 
Dinamização dos Órgãos da USE: Recebe do representante do CRE de Bauru, colaboração 
por escrito a respeito do assunto, devendo o mesmo constar da Ordem do Dia da próxima 
reunião do CDE. 
 
Departamento de Mocidades: Com a palavra o confrade Abel Glaser, seu Diretor, o qual 
faz um apelo aos CREs presentes, e que ainda não o fizeram para que criem seus 
Departamentos de Mocidades. Em seguida dá conhecimento da eleição da Diretoria da II 
Comjesp. 
 
Departamento Social: Usando da palavra o confrade Antonio Schiliró apela aos órgãos da 
USE para que enviem relação dos órgãos e sociedades unificadas, em virtude de estar 
promovendo a atualização do cadastro da USE. 
 
Decreto Estadual: A pedido do sr. Presidente é feita a leitura da exposição de motivos e 
propostas da Diretoria Executiva, relacionados com o Decreto Estadual no 52.497/70, 
publicado no Diário Oficial do Estado em 21/7/1970. Respondidas às dúvidas surgidas, o 
sr. Presidente põe em votação, tendo sido aprovadas as propostas da DE. 
 
MUE de Campinas: O sr. Presidente faz a leitura para conhecimento do CD, e a seguir faz 
a entrega à representação do MUE de Campinas, de uma proposta elaborada pela DE a 
respeito de pontos duvidosos existentes com aquela Instituição. 
 
Palavra livre: O sr. Secretário Geral participa que o lanche oferecido pelo CME já está 
pronto. Faz a entrega de fichas do Curso Intensivo para Evangelizadores, a se realizar em 
janeiro próximo. O confrade Durval Previdelo faz a entrega de proposta da UME de Bauru 
sobre Divulgação do Livro Espírita. Recomenda ainda o representante de Bauru cautela no 
uso dos tribunos, nos Centros Espíritas. Comunica ainda que será inaugurada dia 31/3/70 
(ou 1971 ??), em Bauru, a Praça Allan Kardec. Solicitando a palavra o representante da 
FEESP faz um apelo a todo o Estado para colaborarem na construção da nova sede. 
Submetido o assunto ao plenário e por proposta do representante de Santos, deliberou o 
Conselho sejam antecipadamente consultados os órgãos da USE, sobre a possibilidade de 
colaboração nessa Campanha. O representante de Santos comunica o lançamento da pedra 
fundamental de um Centro Espírita, e de um Posto de Assistência; e também a organização 
de uma entidade jurídica que fará o trabalho de divulgação e venda de livros. Usando da 
palavra o representante de Taubaté comenta a Prévia dos Moços havida em Caçapava e 
entrega à Secretaria o relatório da Comissão formada por aquele CRE, pedindo ao 
Departamento de Mocidades providências a respeito. O confrade Milton Filipelli aparteia, 
solicita esclarecimentos ao representante de Taubaté e critica a forma de apresentação do 
assunto. Pedindo a palavra o representante de Tupã comunica a inauguração da Casa do 
Garoto, dia 27 próximo. O representante de Araraquara comenta as atividades do CRE e 
UME a que pertence e a seguir protesta contra críticas que lhe são dirigidas por um jornal 
daquela cidade. 
 



 

 

A seguir o sr. Presidente convoca a próxima reunião deste CD para 14/3/1971, na cidade 
de Ribeirão Preto. 
 
E por nada mais haver a tratar o sr. Presidente, às 12,50 horas, dá por encerrada a reunião 
pedindo à confreira Neli de Barros que proferisse a prece final. E eu, Secretário, lavrei da 
reunião a presente ata, a qual depois de lida e aprovada vai assinada como de praxe. 
  
 

Secretaria, aos 13 de dezembro de 1970. 
 
 
Attílio Campanini, 1º Secretário 
Carlos Jordão da Silva, Vice-presidente 














