
1970
Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

05 e 12 de Janeiro
23 de Fevereiro

09 e 23 de Março
13 e 27 de Abril
11 e 25 de Maio

08 e 22 de Junho
13 e 27 de Julho

10 e 24 de Agosto
14 e 28 de Setembro
12 e 26 de Outubro

09 e 23 de Novembro
02, 09, 14 e 27 de Dezembro



 

 

Ata # 36 - 05 de janeiro de 1970 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Aos cinco dias do mês de janeiro, de mil novecentos e setenta, nesta Capital, em sua sede social, 
à rua Maranhão, nº 404, às 20 horas, reuniu-se, extraordinariamente a DE da “USE”, com a 
presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Paulo A. Godoy, 
Djalma de Deus Silva, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro e 
Ignácio Giovine 

e os membros de Departamentos: 
José Gonçalves Pereira e 
Ary Lex. 

O sr. Presidente, após a prece da abertura, informou que a Diretoria estava reunida para 
apreciar a proposta do Departamento de Mocidades do 3º CRE e do MUE de Campinas, sobre 
a “Integração do Moço”. A reunião foi amplamente movimentada e após várias trocas de ideias 
ficou deliberada que nenhuma resolução seria tomada a respeito da aludida proposta e que 
aguardaria primeiramente, o resultado da XII Reunião Geral do Departamento de Mocidades 
da “USE”. Nada mais havendo a consultar, 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 # 37 - 12 de janeiro de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de janeiro, de mil novecentos e setenta, 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, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Emílio Manso Vieira, 
Djalma de Deus Silva, 
Paulo A. Godoy, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro e 
Ignácio Giovine. 

O sr.  Presidente, após proferir a prece de abertura, pediu ao sr. Secretário para apresentar o 
expediente que constou da: Carta da VI Comenesp, de Barretos, comunicando que a sua 2ª. 
reunião será em São Carlos, dias 24 e 25/1/70. A Secretaria enviará carta à FEESP pedindo o 
salão Cairbar Schutel para os dias 7 e 8/3/70, onde deverão se realizar as reuniões do CDE da 
“USE”. Dada a palavra ao confrade Emílio M. Vieira tratou ele de assunto ligado ao IX Congresso 
Educacional Espírita Paulista. Leu o Regimento Interno, o Programa e a Circular a ser 
encaminhada aos órgãos da USE, que foram aprovadas com pequenas modificações. Com 
referência à fusão USE / FEESP foi feita a leitura dos termos da circular a ser enviada aos órgãos 
da USE, acompanhando a conclusão elaborada pela Comissão Mista. Aprovado. A Tesouraria 
apresentou o balancete de 31/12/69 prestando esclarecimento, sobre as diversas contas. 
Departamento de Mocidades: O seu diretor comunica que esteve em Rio Claro nos dias 10 e 
11 da corrente, participando da XIV reunião Geral do Departamento de Mocidades da USE, 
destacando-se 1) Concentrações: a Noroeste, Nordeste, Centro Sul e Leste apresentaram um 
relatório das atividades realizadas e das providências em andamento que objetivam a 
realização desses conclaves nos dias da chamada Semana Santa, de 26 a 29/3/70. 2) a) os 
Departamentos Regionais presentes relataram suas experiências e trabalho. b) O 
Departamento Estadual de Mocidades, com a colaboração dos Conselhos Diretores das 
Concentrações, continuará incentivando a criação e o funcionamento dos Departamentos 
Regionais ainda inativos. 3) Proposta da Nordeste de nova organização e atualização da 
jurisdição das concentrações existentes: Após o estudo e debate da proposta, que propõe a 
subdivisão bienal das concentrações, a criação de secretarias regionais de mocidade na área 
das concentrações e a adoção da regionalização elaborada pelo Governo do Estado incluiu-se, 
propor ao CDE (através dos órgãos competentes) que: a) seja concedida à Nordeste autorização 
para o desdobramento bienal, alterando-se a realização de uma concentração maior (nos 
moldes existentes), a de duas pequenas concentrações simultâneas; b) quanto à Noroeste, 
Centro Sul e Leste, a viabilidade da subdivisão será estudada em assembleia geral das 
mocidades, durante as concentrações e, no caso dessa impossibilidade de uma aplicação 
imediata, voltarão a se pronunciar dentro de dois anos. Foi observado quanto à regionalização 
adotada pelo Governo do Estado, verificou-se que não coincide com a realidade e as 
necessidades do movimento espírita. Quanto à criação de secretarias regionais, aguarda-se o 
estudo que será feito pelas demais concentrações. 4) Integração do Moço – Novos Rumos ao 
Movimento de Unificação. Após o estudo e debate da proposta apresentada pelo 
Departamento de Mocidade do 3º CRE e MUE de Campinas, concluiu-se: propor ao CDE (pelos 
órgãos competentes) que inclua em sua pauta o estudo à referida proposta. A proposta irá ao 



 

 

CDE reformulada, com as alterações aprovadas durante a XIV Reunião Geral do Departamento 
Estadual e constantes da ata da reunião. 5) II Comjesp: em 1972, deveremos ter a II Comjesp. 
6) Concentração dos MUEs: os universitários espíritas terão sua concentração em Sorocaba nos 
dias 1, 2 e 3/5/70. Nada mais havendo a constar, com prece de agradecimento do confrade 
Apolo Oliva Filho, o sr. Presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata será aprovada na forma 
regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 
 
 













 

 

Ata # 38 - 23 de fevereiro de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de mil novecentos e setenta, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Maranhão, 404, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, com a 
presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Abel Glaser, 
Paulo Alves Godoi, 
Carlos Dias, 
Attílio Campanini, 
José Gonçalves Pereira, 
Eurípedes de Castro e 
Ignácio Giovine. 

O sr. Presidente, após proferir a prece de abertura, facultou a palavra à leitura do expediente, 
fazendo-se a leitura da carta de 03/02/70 da Associação Espírita “Vinha de Jesus” solicitando 
orientação à criação da UME daquela cidade. A carta será entregue ao Departamento de 
Organização. Departamento de Mocidades: seu Diretor comunica que levará à apreciação do 
CDE as propostas decorrentes da XIV Reunião Geral do DM da USE, e já de conhecimento da 
D.E. Continuando, informou que, relativamente ao III Curso Intensivo para Preparação de 
Dirigentes de Mocidades Espíritas, já fez vários contatos com Franca (que sediará o curso – 18 
a 25/07/70), e com a Comissão Central; já foi coordenado o trabalho de duplicação de apostilas; 
está sendo elaborada a primeira Circular Convocatória; foram relacionados os nomes dos ex-
alunos que deverão participar de um trabalho de planejamento para programas de estudo nas 
Mocidades; foi determinado que a Nordeste terá à sua disposição 45 vagas e que o restante do 
Estado terá 15 vagas, uma para cada Departamento de Mocidades de CRE; o programa do III 
Curso é o seguinte: dia 18 (sábado): abertura; painel – objetivos da Doutrina Espírita – comissão 
organizadora; explicação sobre o programa a ser desenvolvido – Israel A. Afonso; dia 19 
(domingo): manhã: Iniciação à ciência – Dr. Orlando Ayrton de Toledo; tarde – Mediunidade – 
Therezinha de Oliveira; noite: discussão em grupos  –  Determinismo e Livre-Arbítrio; dia 20 (2ª 
feira): manhã: Caracteres da Adolescência – Creta F. Alves; tarde – Higiene Mental e 
Adolescência – Maria Eny R. Paiva e Creta F. Alves; noite: Entrevista sobre Adolescência e Sexo 
– Namoro – Orientação do Jovem para o Casamento – Creta F. Alves e Maria Eny; dia 21 (3ª 
feira): manhã: Estudo Dirigido – Adolescência e Religião – Maria Luiza Pontes Cardoso; tarde: 
Religião e Atitudes Psicológicas – Maria Eny; noite – livre; dia 22 (4ª feira): manhã: Métodos – 
princípios metodológicos – Recursos audiovisuais – Maria Luiza Pontes Cardoso; tarde: 
Relações Humanas e Liderança – Israel; noite: painel – músicas – teatro – declamação; dia 23 
(5ª feira): manhã: Espiritismo e Atualidade – Orlando Ayrton; tarde: Assistência Social Espírita 
e Mocidades Espíritas: Aylton Paiva e Nilce Bárbara Bateli; noite – livre, ou, se necessário,  
pinga-fogo sobre os assuntos do dia;  dia 24 (6ª feira): manhã – Integração dos Moços no Centro 
Espírita – Abel Glaser – Movimento de Unificação (DE) – tarde – O Espiritismo Face às Doutrinas 
Espiritualistas – Israel; noite: apresentação dos resultados do Grupo de Planejamento – 
Tertúlia; dia 25 (sábado): manhã – avaliação do curso – despedidas. Departamento de Doutrina: 
sr. Luiz Monteiro de Barros informou que estão em andamento as providências relativas à 
redação final do trabalho sobre “O Evangelho no Lar”, bem como os relativos ao trabalho sobre 
“Natalidade”. Departamento de Assistência Social: comunica que estão em andamento as 
providências relativas ao Encontro de Obras Assistenciais Espíritas. Segue uma troca de ideias 
sobre a possibilidade de uma ligação efetiva entre o Movimento de Unificação e o “Movimento 



 

 

dos Encontros das Campanhas Auta de Souza”. Às 21,30 o sr. Presidente solicitou ao sr. Attílio 
Campanini para proferir a prece final dos trabalhos. Para constar, lavrei a presente ata, que 
será aprovada na forma regulamentar. 
 
Abel Glaser - 1º Secretário 
Carlos Jordão da Silva - Presidente 
 













 

 

Ata # 39 - 09 de março de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de março de 1970, nesta capital, em sua sede social, à rua Maranhão, no 
404, às 20h00, reuniram-se, ordinariamente, a Diretoria Executiva da USE, com a presença dos 
confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apollo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves Godoy, 
Carlos Dias, 
Attílio Campanini, 
Eurípedes de Castro e 
Ignácio Giovine. 

O sr. Presidente proferiu a prece de abertura dos trabalhos. Expediente: 1) Lida e aprovada a 
relação das deliberações do CDE em sua reunião de 7 e 8/3/70, cujo teor será publicado no 
“Unificação”. 2) Lida e aprovada a ata da reunião anterior. 3) Foi submetida à apreciação da DE 
a redação do ofício que deverá ser encaminhado ao sr. Presidente da República, como 
desincumbência de deliberação do CDE em sua última reunião; 4) Foi submetida à apreciação 
da DE a redação do ofício que deverá ser encaminhado ao Clube dos Jornalistas Espíritas, 
também por deliberação do CDE: ambos aprovados. 5) Relativamente ao assunto encaminhado 
ao Clube dos Jornalistas Espíritas, o Secretário Geral oficiará também, o prof. José de Freitas 
Nobre. 6) Recebida carta da UME de Araraquara, enviando material solicitado pelo 
Departamento de Doutrina. 7) Recebida carta da UME de Bauru com subsídios a um “Manual 
do Centro Espírita”. 8) Recebida carta do CRE de Presidente Prudente contendo material 
referente à “Divulgação Espírita”. 9) Será publicado no “Unificação” o edital orientando as UDEs 
e UMEs quanto à renovação dos seus mandatos. 10) Dr. Luiz informa detalhes concernentes ao 
trabalho da comissão que estuda a “Questão da Natalidade à Luz do Espiritismo”. 
Departamento de Mocidades: Seu Diretor convida os demais membros da DE a comparecerem 
a uma das quatro Concentrações de Mocidades Espíritas que serão realizados de 26 a 29 do 
corrente. A fim de atender solicitação da CME, em carta desta data, decidiu-se publicar no 
“Unificação” as conclusões a que chegou a Comissão que estuda a fusão USE/FEESP. Às 21,30 
horas, solicitando ao dr. Luiz para proferir a prece final dos trabalhos, o sr. Presidente dá por 
encerrada a reunião. Para constar, lavrei a presente data, que será aprovada na forma 
regulamentar. 
 
 
Abel Glazer, primeiro-secretário 
Carlos Jordão da Silva 









 

 

Ata # 40 - 23 de março de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos 23 dias do mês de março de hum mil novecentos e setenta, nesta Capital, em sua sede 
social, à rua Maranhão, no 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, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves de Godoi, 
Ignácio Giovine, 
Carlos Dias e 
Attílio Campanini. 

O sr. Presidente proferiu a prece de abertura dos trabalhos. Foi lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. Expediente: 1) Carta da UMESP, referente à Campanha em favor da “Casa de Davi”, 
pró construção da sua sede própria, nos dias 8, 9 e 10 de maio de 70. A DE tomou 
conhecimento, nada tendo a opor. Felicita a UMESP pela iniciativa, com votos de pleno êxito 
na tarefa. Quanto aos temas a serem abordados pelos expositores, fica a critério da entidade 
promotora da campanha. 2) Carta do CME, desta data, anexando as circulares 4/68, 06/69 e 
01/70 do Sindicato dos Empregados em Sociedades de Beneficência, Ordens Terceiras e 
Entidades Religiosas de São Paulo, cujo teor será publicado no “Unificação“, com 
recomendação de que cada sociedade se dirija ao contador ou às autoridades competentes do 
imposto de renda, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários quanto as 
providências que deverão tomar junto ao Imposto de Renda face à obrigatoriedade de isenção 
no Cadastro Geral de Contribuintes. Departamento de Doutrina: 1) Faz entrega, para 
publicação no “Unificação”, do trabalho referente à Campanha “O Evangelho no Lar”, cuja 
composição deverá ser aproveitada para impressão dos opúsculos em número de 1.500 ou 
2.000 exemplares. Quanto ao “Roteiro para os Grupos” será solicitado à FEESP a possibilidade 
de ofertá-los. 2) Apresenta, por escrito, parecer sobre os seguintes trabalhos: a) “Divulgação 
Espírita”, elaborado pelo DM do Centro Espírita “Poder da Fé” e enviado por intermédio do 25º 
CRE; b) “Melhoria dos trabalhos desenvolvidos nos Centros Espíritas”, de autoria do confrade 
Adhemar Previdello, com aprovação do 8º CRE; “Dissertações Várias”, elaborado pelo confrade 
José Balbino Cardoso, da UME de Araraquara. Departamento de Mocidades: seu Diretor 
comparecerá à VI Concentração de Mocidades Espíritas do Centro-Sul do Estado; quanto à I 
Leste, VI Nordeste e XIV Noroeste, credenciou os jovens Milton Filipeli, Rubens Candelária 
Torraga, Milton Ferreira e Ivan Dutra, respectivamente. Às 21,50 horas, solicitando ao confrade 
Apolo Oliva Filho para proferir a prece final dos trabalhos, o Presidente dá por encerrada a 
reunião. Para constar, lavrei a presente, que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Abel Glaser, primeiro-secretário 
Carlos Jordão da Silva 









 

 

Ata # 41 - 13 de abril de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos 13 dias do mês de abril de hum mil novecentos e setenta, nesta Capital, em sua sede social, 
à rua Maranhão, no 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, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves Godoi, 
Eurípedes de Castro e 
Ignácio Giovine. 

Após a prece de abertura dos trabalhos, proferida pelo sr. Presidente, procedeu-se à leitura e 
aprovação da ata da reunião anterior. Conselho Federativo Nacional: o sr. Presidente comunica 
que esteve presente à reunião do CFN, oportunidade em que apresentou as principais 
atividades que vem sendo desenvolvidas pela USE-SP. Comunica, ainda, o delicado estado de 
saúde do presidente da FEB , sr. Wantuil de Freitas. Expediente: 1) Carta do confrade Agnelo 
Morato relativa ao Jubileu de Prata do Educandário Pestalozzi, solicitando que a USE coordene 
as atividades dos dias 31/10, 1 e 2/11/70, devendo ficar um dia a cargo da USE, um dia a cargo 
da FEESP e um dia a cargo da FEB. A FEESP e a FEB serão oficiadas a respeito. Ficou esclarecido 
que o trabalho contará de uma palestra pública à noite e de uma exposição de tema 
relacionado com a entidade, no período da manhã e da tarde. O referido Jubileu será 
comemorado a partir de maio de 1970. 2) Carta do CRE sediado em Santos, datada de 27/3, 
sugerindo três datas para comparecimento àquela cidade da Comissão Mista USE-FEESP. Foi 
escolhida a data de 24/5, com início da reunião às 15 horas. 3) Carta de 1/4, do dr. René Baldaci 
(advogado) oferecendo serviços para desembaraço de subvenções federais junto aos 
Ministérios em Brasília, seguindo-se uma exposição verbal do mesmo, que compareceu a esta 
reunião. Deliberação: de acordo com os dispositivos estatutários não podemos fazer 
recomendação final neste sentido. Departamento de Mocidades: 1) Seu Siretor relata como 
decorreu a VI Centro-Sul, desenvolvida em Jundiaí. Os confrades Eurípedes de Castro e Ignácio 
Giovine informaram dos trabalhos desenvolvidos pela VI Nordeste e I Leste. O Departamento 
aguarda os respectivos relatórios, para efeito de conhecimento e divulgação. 2) Prosseguem as 
providências relativas ao III Curso para Dirigentes de MM.EE. O confrade Paulo Alves Godoi 
presta esclarecimentos sobre a regulamentação da profissão de jornalista, tendo em vista seu 
trabalho junto ao jornal “Unificação”. O confrade Luiz Monteiro de Barros informa que ficou 
marcada para o dia 23/4 a próxima reunião da Comissão Mista USE-FEESP. Sugere que se 
publique uma síntese do livro “Espiritismo e Parapsicologia“, aprovado no VIII Congresso 
Espírita Pan-Americano realizado em Porto Rico, em novembro/69. Às 22,30 horas, solicitando 
ao Primeiro Secretário para proferir a prece de encerramento dos trabalhos, o sr. Presidente 
deu por terminada a reunião. Para constar, lavrei a presente ata, que será aprovada na forma 
regulamentar. 
 
 
Abel Glaser, Primeiro Secretário 
Carlos Jordão da Silva 









 

 

Ata # 42 - 27 de abril de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de abril de hum mil novecentos e setenta, 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, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves Godoi, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro e 
Ignácio Giovine. 

Após a prece de abertura dos trabalhos, proferida pelo sr. Presidente, procedeu-se à leitura e 
aprovação da ata da reunião anterior. Departamento de Doutrina: seu Diretor, Luiz Monteiro 
de Barros, informa que o trabalho relativo à “Questão da Natalidade“ continua nas mãos da 
relatora sra. Marlene Rossi Severino Nobre. Departamento de Mocidades: seu Diretor informa 
do andamento favorável das providências relativas ao III Curso Intensivo para Preparação de 
Dirigentes de Mocidade Espíritas. Congresso Educacional: o sr. Presidente informa que, sob a 
coordenação e supervisão, principalmente, dos confrades Emílio Manso Vieira e Ary Lex, 
prosseguem normais os trabalhos de preparação do III Congresso Educacional Espírita Paulista. 
O sr. Presidente, ainda, comunica que o cel. Waldomiro Esper, Presidente da Casa Assistencial 
Amigo Germano - RS, convidou os Diretores da USE a participar das comemorações do 10º 
aniversário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Às 21,00 horas, solicitando ao sr. 
Procurador Geral, sr. Eurípedes de Castro, para proferir a prece de encerramento dos 
trabalhos, o sr. Presidente deu por encerrada a reunião. Para constar lavrei a presente ata, que 
será aprovada na forma regulamentar. 
 
Abel Glazer, 1º Secretário 
Carlos Jordão da Silva, Presidente 







 

 

Ata # 43 - 11 de maio de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de maio de hum mil novecentos e setenta, 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, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro, 
Emílio Manso Vieira e 
Ignácio Giovine. 

Após a prece de abertura dos trabalhos, proferida pelo sr. Presidente, procedeu-se à leitura e 
aprovação da ata da reunião anterior. III Congresso Educacional Espírita: o confrade Emílio 
Manso Vieira informa à DE da correspondência enviada às UMEs, jornais espíritas e aos 
professores espíritas, solicitando divulgação e participação. Está aguardando o envio das teses. 
Os detalhes sobre hospedagem estão sendo observados, com possibilidade de apoio do DEFE. 
Foi enviado ofício à escola Caetano de Campos, solicitando o salão para a palestra inicial do 
Congresso. A FEESP já confirmou cessão da sala para reuniões. A Comissão do Congresso está 
organizando um festival para levantamento de fundos. Departamento de Assistência Social: seu 
Diretor, sr. José Gonçalves, informa da impossibilidade de ser concluído, até o fim da presente 
gestão o trabalho de conceituação da “Assistência Social Espírita”. CME: O sr. Ignácio Giovine 
informa que prosseguem os encontros mensais na sede da FEESP, com êxito. Prosseguem, 
outrossim, as reuniões confraternativas quadrimestrais. O CME está colaborando com a 
Comissão do Congresso Educacional e preparando-se para as próximas eleições. Expediente: 
1) Carta de Presidente Prudente de 18/3 solicitando orientação para realização mensal de 
reuniões de pais e alunos das aulas de evangelização. A correspondência será entregue ao Setor 
de Evangelização das Novas Gerações, da USE. 2) Aprovados os termos da convocação da 
próxima Assembleia Geral, cujo teor será publicado no Diário Oficial (11 e 12 de julho de 1970 
na sede da FEESP). Departamento de Doutrina: seu Diretor, sr. Luís Monteiro de Barros, informa 
que o trabalho relativo à “Questão da Natalidade à luz do Espiritismo” está com bom 
andamento e possibilidade de conclusão até o final desta gestão. O sr. Secretário Geral informa 
que, conforme anteriormente deliberado, remeterá às Federações Estaduais o trabalho 
aprovado pelo CDE, relativo ao “o Evangelho no lar”. O confrade Emílio Manso Vieira discorre 
sobre a obrigatoriedade do ensino moral e livro nas escolas sobre as possíveis providências a 
serem tomadas pela USE nesse setor. O assunto voltará à pauta oportunamente. O sr. 
Presidente comunica que comparecerá à próxima reunião do CFN . Às 22,00 horas, solicitando 
ao sr. Vice-Presidente para proferir a prece de encerramento dos trabalhos, o sr. Presidente 
deu por terminada a reunião. Para constar, lavrei a presente ata, que será aprovada na forma 
regulamentar. 
 
 
Abel Glazer, 1º Secretário 
Carlos Jordão da Silva, Presidente 









 

 

Ata # 44 - 25 de maio de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de hum mil novecentos e setenta, 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 de Godoi, 
Attílio Campanini, 
Emílio Manso Vieira, 
Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Milton Filipelli e 
Éden Dutra Nascimento. 

É justificada, por motivo de doença, ausência do dr. Luiz Monteiro de Barros. Após a prece de 
abertura dos trabalhos, proferida pelo sr. Presidente, procedeu-se à leitura e aprovação da ata 
da reunião anterior. III Congresso Educacional Espírita Paulista: o confrade Emílio Manso Vieira 
informa sobre a impossibilidade de o DEFE hospedar os congressistas. Está sendo estudada a 
possibilidade de hospedar os representantes das UMEs em casas de confrades. As refeições 
serão feitas em restaurante sito à rua Líbero Badaró. Foram expedidas 237 circulares aos 
professores espíritas já cadastrados. O interior ainda não enviou nenhuma tese. Dia 26 de maio 
realizou-se com êxito a prévia em Campinas. Representam o Instituto Espírita de Educação 
junto à USE, na próxima gestão, Ary Lex e Miguel de Jesus. O confrade Emílio informa, ainda, 
que compareceu ontem à Guaratinguetá onde encerrou a Semana Espírita local. Outrossim 
comunica a desencarnação do confrade Clóvis Selles. Expediente: 1) Com vistas à 12ª 
Assembleia Geral da USE, foram aprovados o programa e o projeto de regimento interno. 2) 
Ainda com relação à Assembleia Geral, foi enviada correspondência à FEESP, LEESP, à Sinagoga, 
ao IEE, ao Clube dos Jornalistas Espíritas e ao MUE/SP. 3) Carta do CME de 18/5 referente às 
reuniões realizadas na FEESP pelo seu Departamento Federativo, expressando estranheza pela 
sua atuação ostensiva atual e solicitando providências a respeito. A USE oficiará à FEESP, 
anexando cópia da referida carta, solicitando as providências consideradas cabíveis. O confrade 
Paulo Alves de Godoi representou a USE na festividade do 28º aniversário do Centro Espírita 
Vicente Rodrigues Vieira. Departamento de Mocidades: 1) Entregou a elementos de Rio Claro 
regulamento para Departamento Regional de Mocidades e regimentos para Constituição 
Regional de Mocidades, 2) Dada orientação à jovem Marília de Castro, da LEESP, com vistas à 
criação do Departamento de Mocidades da Liga. O confrade Attílio Campanini informa do 
contato que fez com confrades de Rancharia, os quais estão dispostos a reunir as atividades da 
UME Local. O confrade Milton Filipelli exibe exemplar o “Brasil Espírita” de abril de 1970, onde 
consta artigo de crítica aos Cursos para a Preparação dos Dirigentes de Mocidade Espíritas. O 
Diretor do DM deveria redigir ao DIJ-FEB correspondência a respeito. A mesa é cientificada dos 
resultados alcançados com a reunião de esclarecimento sobre a fusão USE-FEESP, solicitada 
pelo CRE de Santos, e realizada ontem naquela cidade, com a presença dos confrades Carlos 
Jordão da Silva, Eurípedes de Castro, Milton Filipelli, Gélio Lacerda da Silva, Alcebíades Beltran, 
Edson Leonis, Pedro Jacintho e Ignácio Giovine. Em ofício desta data, o MUE/SP informa serem 
seus novos representantes junto à USE Walter Scarpin (efetivo) e Alberto de Paula Paranhos 
(suplente). O confrade Eden Dutra do Nascimento solicita a presença de representante da DE 
ao debate sobre o assunto fusão USE-FEESP que será travada no próximo sábado na UDE 4ª 



 

 

Zona: comparecerá o sr. Presidente. Às 22,00 horas, solicitando ao Secretário Geral para 
proferir a prece de encerramento dos trabalhos, o sr. Presidente deu por terminada a reunião. 
Para constar, lavrei a presente data, que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Abel Glazer, 1º Secretário 
Carlos Jordão da Silva, Presidente 











 

 

Ata # 45 - 08 de junho de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de junho de mil novecentos e setenta, 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, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glaser, 
Paulo Alves Godoy, 
Carlos Dias, 
Attílio Campanini, 
Eurípedes de Castro e 
Ignácio Giovine. 

Após a prece de abertura dos trabalhos, proferida pelo sr. Presidente, procedeu-se à leitura e 
aprovação da ata da reunião anterior. Conselho Federativo Nacional: o sr. Presidente comunica 
que compareceu ao debate promovido pela UDE – 4ª Zona sobre o tema “fusão USE-FEESP”. 
Compareceu, ainda, à reunião do CFN da FEB onde levou vários assuntos, destacando-se os 
seguintes: 1) Exposição Espírita – 1971 que será levada à capital gaúcha; 2) andamento dos 
trabalhos que objetivam a fusão USE-FEESP; 3) resultado das recentes eleições da FEESP, que 
elegeu sua nova Diretoria Executiva; 4) próxima Assembleia Geral da USE; 5) resultados obtidos 
com a campanha “O Evangelho no Lar”, propondo que a referida campanha seja levada em 
âmbito nacional; 6) trabalhos realizados pelo CME alusivos ao centenário da desencarnação de 
Kardec; 7) convite à FEB para que, pelo seu DIJ, faça-se representar no III Curso Intensivo para 
Preparação de Dirigentes de Mocidades Espíritas. Expediente: 1) O Secretário Geral comunica 
a providência de confecção de 300 programas e 200 projetos de Regimento Interno relativos à 
XII Assembleia Geral da USE; 2) Encaminhou à FEESP ofício anexando a carta do CME que alude 
às presentes atividades do Departamento Federativo e pede providências; 3) carta da UME de 
Santo André, anexando cópia de ata e comunicando a nova representação: Antonio Tibério - 
Presidente e Francisco Garcia – 2º Tesoureiro; 4) carta da UME de São Carlos, de 14/05, 
comunicando a Diretoria eleita: Presidente: Nilson Gandolfi. Departamento de Mocidades: 
conforme incumbência da reunião anterior, seu Diretor redigiu carta de esclarecimento sobre 
o real objetivo e funcionamento do Curso para Preparação de Dirigentes de Mocidades 
Espíritas, a mesma foi levada à FEB em mão do sr. Presidente da USE. O dr. Eurípedes de Castro 
propõe, e é aprovado, que sejam convidados, como observadores, a participarem do III 
Congresso Educacional Espírita, os confrades argentinos Dante Culzoni Soriano, Presidente da 
CEPA, e Humberto Mariotti – Vice-Presidente. Segue-se troca de ideias sobre a XII Assembleia 
Geral da USE. CME: 1) levou a efeito ontem, na sede da FEESP, mais uma reunião doutrinário-
cultural, foi expositora dna. Alvina Gonçalves Dutra, abordando o tema “Evangelização Infantil”. 
No próximo mês o tema será “O Direito à Luz do Espiritismo” e será expositor o confrade 
Eurípedes de Castro; 2) a Secretaria do CME está dedicando mais um dia por semana em favor 
do III Congresso Educacional Espírita; 3) foi realizada com êxito a segunda concentração 
quadrimestral. O Secretário Geral comunica que o 4º CRE – Taubaté, solicitou, por telefone, a 
presença da Comissão Mista USE-FEESP, tendo, na ocasião, sugerido que o pedido seja 
formalizado após agosto e tenha uma preparação mínima de três meses. Às 21,30 horas, 
solicitando ao 1º Secretário para proferir a prece de encerramento dos trabalhos, o sr. 
Presidente deu por terminada da reunião. Para constar, lavrei a presente ata, que será 
aprovada na forma regulamentar. 
 



 

 

Abel Glaser, 1º Secretário 
Carlos Jordão da Silva, Presidente 
 









 

 

Ata # 46 - 22 de junho de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de junho de hum mil novecentos e setenta, 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, 
Abel Glaser, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Attílio Campanini, 
Ignácio Giovine, 
Emílio Manso Vieira, 
Aluysio de Sá Palhares, 
Eurípedes de Castro e 
Armando Jorge. 

Após a prece de abertura dos trabalhos, proferida pelo sr. Presidente, procedeu-se à leitura e 
aprovação da ata da reunião anterior. Expediente: 1) Carta do sr. Odilon J. Ferreira, de 
27/05/70, de Goiânia, solicitando relação de Sociedades Espíritas do Estado: indeferido. 2) 
Carta de Mário Ferreira, de 01/06/70, solicitando endereços, para remessa de livros: 
indeferido. 3) Convite da V Semana Espírita de Guaratinguetá. 4) Carta da UME de Jundiaí 
comunicando sua nova Diretoria e solicitando as resoluções do CDE: será atendida. 5) Carta de 
27/05/70, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, sobre assuntos relacionados à 
comemoração do seu 50º aniversário. 6) Carta da USE/BA, de 22/05/70, solicitando estatutos 
da USE: será atendida. 7) Várias cartas notificando a renovação dos órgãos da USE em suas 
Diretorias. 8) Carta de 22/06/70 do CME anexando convite à reunião de 05/07/70 na FEESP. 
Tesouraria: faz a entrega do balancete encerrado em 30/04/70, somando o ativo e o passivo 
Cr$ 21.588,38. Comunica o Secretário Geral que o Diário Oficial de 30/05/70 publicou edital de 
Convocação da próxima Assembleia Geral da USE (XII). Departamento de Mocidades: 1) 
recebidos os relatórios das Confraternizações realizadas em abril de 1970, exceto da I 
Comelesp. 2) As próximas Concentrações (1971) serão: XV COMENOESP, em Jaú; VII 
COMENESP, em Bebedouro; VII Centro-Sul, em Rio Claro; II COMELESP, em Guaratinguetá ( ou 
em Santo André), dependendo de confirmação. 3) Primeiras Prévias das Concentrações, já 
realizadas, respectivamente: 05/07, em Jaú; 28/06 em Catanduva; 13 e 14/06 em Mairinque, 
04 e 05/04 em Santo André. Departamento de Doutrina: seu Diretor comunica que, 
relativamente ao trabalho “Questão da Natalidade à Luz do Espiritismo”, as providências estão 
sendo tomadas, e bem encaminhadas, com possibilidade de conclusão da síntese do trabalho 
até o fim da presente gestão. Fusão USE – FEESP: o sr. Luiz Monteiro de Barros fala da reunião 
recentemente realizada na FEESP, sobre o assunto, e das providências em andamento, com 
base nos estatutos da USE, nos estatutos da FEESP e no trabalho elaborado pela Comissão 
Mista. II Congresso Educacional Espírita Paulista: envidada correspondência às UDEs e UMEs: 
até agora nenhuma resposta dos órgãos da USE. Prosseguiram as providências relativas ao 
Congresso. Duas teses recebidas até agora. O Congresso será efetivamente realizado na sede 
da FEESP. Confirmado o almoço confraternativo dia 26/07 na Casa Transitória. Às 22 horas, 
solicitado ao sr. 2º Secretário para proferir a prece final dos trabalhos, o sr. Presidente deu por 
encerrada a reunião. Para constar, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação na 
forma regulamentada. 



 

 

 
Abel Glaser 
Luiz Monteiro de Barros 
 
 









 

 

Ata # 1 - 13 de julho de 1970 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos treze dias do mês de julho de um mil e novecentos e setenta, em sua sede social, à Rua 
Maranhão 404, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria Executiva da USE, com a 
presença dos confrades: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiriló, 
Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Emílio Mauro Vieira, 
José Gonçalves Pereira e 
Tenente Câmara. 

Após a prece de abertura dos trabalhos, proferida pelo sr. Presidente, atendeu-se ao seguinte 
Expediente: 1) carta do “Núcleo Espírita Apóstolo Mateus” convidando às atividades do seu 13º 
aniversário de fundação, dia 26/7/1970: O CME se fará representar. 2) cópias das atas da UME 
de São Roque. 3) correspondência do MUE de Campinas, enviando circular justificando o atraso 
na publicação do livro do dr. Jacob Holsman Neto, e remetendo o jornal "Presença", órgão do 
MEU; anexou ainda, noticiário desse jornal para o “Unificação”, cuja publicação fica na 
dependência do parecer do Departamento de Doutrina. 4) carta da UME de Bauru 
comunicando a realização de sua Semana Espírita, de 5 a 11/7/70. 5) carta da Sociedade Espírita 
Ana Benta de Castro solicitando apelo, por intermédio do jornal "Unificação" de donativos 
vários: será notificada a dirigir-se à 19ª UDE. 6) carta da UME de Franca, de 9/6/1970, 
solicitando estatuto da USE e outros documentos: será atendido. 7) carta do Educandário 
Pestalozzi no sentido de que a USE coordene reuniões nos dias 31/10, 1/11 e 2/11/70:  
atendido. 8) carta de 2/6/1970 da UME de São Bernardo do Campo dizendo que o número de 
junho do “Correio do ABC” teve uma publicação recusada, solicitando que a USE se dirigia aos 
órgãos competentes, em defesa da pequena imprensa espírita, que deveria ficar dispensada 
das exigências para os grandes jornais, tal como a de ter jornalista profissionalmente 
remunerado. Decisão: encaminhar a solicitação ao Club dos Jornalistas Espíritas, reiterando 
carta anterior e pedindo providências em defesa da pequena imprensa, de tudo notificando a 
DE da USE. Assuntos Pendentes:  a) resoluções finais do XII Assembleia Geral: enviadas cópias 
ao CME, UDEs e CREs. b) Comissão Mista USE / FEESP: reunir-se nas segundas, quartas e 
sábados, na sede da FEESP, a partir de 8/8/1970 às 15:30 horas. c) problema da quota patronal 
devida pelas obras assistenciais espíritas ao INPS: as providências deverão ser tomadas pelo 
procurador da USE. c) Composição dos Departamentos da DE: Doutrina: dr. Luiz Monteiro de 
Barros; Assistência Social: José Gonçalves Pereira; Organização: Apolo Oliva Filho; Publicidade:  
Paulo Alves de Godoy; Mocidade: Abel Glazer; Finanças: Carlos Dias; Social: Antonio Schiriló: 
Artístico: na dependência de convite; Educação: Emílio Manso Vieira; Jurídico: Eurípedes de 
Castro; Evangelização Espírita: será consultado o confrade Fábio Dutra. e) Plano Bienal: cada 
Diretor de Departamento fará um balanço do que estava programado e não foi realizado. O sr. 
Presidente redigirá os termos das linhas gerais do plano de ação. f) III Congresso Educacional 
Espírita Paulista: apenas algumas UMEs responderam. Até o momento recebidas 8 teses. A 
Comissão recebeu carta da Federação Espírita do Paraná, credenciando dois elementos. A 



 

 

abertura está a cargo do prof. José Herculano Pires com o tema "Educação à Luz do 
Espiritismo". (Suplente do orador: Emílio Mauro Vieira). g) Concentração da Assistência Social 
à Luz da Doutrina Espírita: o confrade José Gonçalves trará o trabalho na próxima reunião, o 
qual se encontra em fase final de estudo. h) Ida da Comissão Mista a Taubaté: a data será 
marcada na primeira reunião da Comissão. i) Jornal Unificação: o nome do confrade Apolo Oliva 
Filho passará a integrar a Comissão de Redação. j) o sr. 2º Secretário comunica que a FEESP 
respondeu a carta da DE da USE de 5/6/70 relativa às atividades do Departamento Federativo 
da FEESP. k) o sr. 1º Tesoureiro apresenta os balancetes e balanço em 30/6/70. l) Opúsculos do 
trabalho "O Evangelho no Lar": o 3º Secretário informa que está providenciando a impressão e 
solicitará orçamentos a respeito. O sr. Presidente solicita a todos os presentes para estudarem 
o livro do dr. Jacob Holsman Neto, para posterior análise por parte da DE. Às 22,15 horas, 
solicitando ao 1º Tesoureiro para proferir a prece final dos trabalhos, o sr. Presidente dá por 
encerrada a reunião. Para constar, lavrei a presente ata, que será aprovada na forma 
regulamentar. 
 
 
Abel Glaser 
Luiz Monteiro de Barros 
 











 

 

Ata # 2 - 27 de julho de 1970 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos 27 dias do mês de julho de 1970, reuniu-se, a Diretoria Executiva da USE, em sua sede 
social à Rua Maranhão no 404, nesta Capital com os seguintes Diretores presentes: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiriló, 
Dr. Eurípedes de Castro, e mais: 
José Gonçalves Pereira, 
Fábio Dutra e a 
Prof. Luiza Cardoso, 

justificada a falta do confrade Apolo Oliva Filho. Às 20,10 horas, após a prece proferida pelo 
confrade Carlos Jordão da Silva o sr. Presidente deu por iniciada a reunião. Ata anterior. Foi lida 
e aprovada a ata da reunião anterior, de cujos tópicos foram tecidos os seguintes comentários: 
a) Evangelho no Lar - o confrade Carlos Jordão participa que a Federação Espírita vai mandar 
imprimir grande quantidade de folhetos sobre a campanha do Evangelho no Lar, sugerindo que 
a USE se sirva desses folhetos, mediante entendimentos com aquela instituição, o que foi 
aceito. Foi incumbido o confrade Paulo Alves de Godoy de verificar se o texto do mesmo é 
idêntico ao aprovado pela USE. b) Departamento Artístico - permanece vago por ora em virtude 
de os elementos convidados ainda não terem se pronunciados. c) Departamento Evangelização 
- o confrade Fábio Dutra aceitou o convite, tomando posse do Departamento em referência. d) 
Plano Bienal - distribuído aos presentes o plano vigente na gestão anterior para que cada setor 
formule o seu plano para esta gestão, tendo o confrade Presidente incumbido de fazer um 
preâmbulo para o mesmo. e) Jornal "Presença” - tendo este jornal, que é editado pela MUE, 
solicitado publicidade no seu mensário, após ponderações do dr. Eurípedes, decidiu-se que o 
confrade Paulo Alves Godoy sintetizará a publicidade. Expediente – a) recebido carta do 2º CRE 
(Sorocaba) comunicando eleição de nova diretoria. b) carta da FEESP justificando as atividades 
do seu Departamento Federativo. c) carta da Liga Espírita do Estado de São Paulo, acusando 
apreciações do dr. Mário Ferreira sobre artigos seus publicados na Revista Sabedoria, as quais, 
mediante pedido ora formulado, serão publicadas sinteticamente no Unificação. d) carta de 
Jaú, respondendo sobre carta enviada por ocasião da última Assembleia sobre constituição da 
Fundação Cairbar Schutel. 3º Congresso de Educadores - Estiveram presentes diversos 
confrades desta DE e segundo o confrade Giovine, apesar das dificuldades, o conclave atingiu 
seus objetivos. Comenta a atuação dos moços e sugere à DE que torne a apreciar um diálogo 
aberto com os moços, o que foi aceito, ficando incumbido de elaborar um esquema completo. 
Departamentos – Mocidades - comunica o confrade Abel: 1) que esteve na cidade de Franca, 
de 18 a 25 do corrente mês, acompanhando o III Curso Intensivo, desenvolvido conforme 
programado, alcançando pleno êxito. 2) que está desenvolvendo esforços para realizar a XV 
Reunião Geral do Departamento, em Bauru, em 19 e 20 de agosto próximo. 3) que está 
estudando a possibilidade de reestruturar o Departamento com bases mais conformes com a 
realidade espírita do movimento jovem. 4) que remeteu ao Anuário Espírita para publicação, 
reportagem do III Curso. 5) que entregou ao Unificação material para coluna “O que vai pelas 
Mocidades". 6) que a Fundação Cairbar Schutel de Jaú vai permanecer inativa, conforme carta 



 

 

lida no expediente. 7) que oficiou o 4º CRE (Taubaté) sobre a realização do IV Curso Intensivo 
para Preparação de Dirigentes de Mocidade Espíritas, em julho de 1971, naquela cidade. 
Assistência Social - comunica que para a próxima reunião trará trabalho prometido.  
Publicidade - comunica que o jornal está em dia e que o próximo número sairá até dia 8 de 
agosto p. f. Finanças - participa que diversas UMEs voltaram a receber jornal por terem enviado 
seus débitos e que irá cobrar as devedoras. Participa ainda sobre oferecimento de colaboração 
para a retirada de correspondência postal, tendo a DE autorizado a dar procuração e chave da 
caixa postal à srta. Áurea Ferreira da Silva, sobrinha do sr. Carlos Dias. Comunica ainda o pedido 
de jornal para o Centro de Parapsicologia da Universidade Anchieta. Social – seu titular pede 
colaboração para a elaboração de cadastro, fichário etc. Jurídico - pede seu titular retificação 
sobre o artigo publicado a respeito da Comissão Mista. Que pretende falar com o 
Superintendente do INPS, em São Paulo, a respeito da isenção a entidades assistenciais. 
Evangelização - seu diretor indaga sobre Departamento de Evangelização dos CREs e UMEs. 
Participa que nomeou seu substituto, a confreira Gilvete Ming, da FEESP. Conselho 
Metropolitano Espírita - seu Presidente dá notícias do órgão metropolitano: entrevistas 
mensais, reunião quadrimestrais, departamentos, aprovação da IV Semana Espírita e pesquisa 
de opinião pública nos meios espíritas. Diversos - sra. Luiza Cardoso traz assuntos relacionados 
a locais espíritas. O confrade Abel faz sugestão a respeito da ação do movimento no meio geral. 
E por nada mais que constar lavrei da reunião a presente ata, que lida e aprovada será assinada 
na forma regulamentar. 
 
Em tempo a reunião foi encerrada às 22,35 horas, após a prece proferida pelo confrade Antonio 
Schiriló. 
 

Secretaria 27 de Julho de 1970. 
 
 
Attílio Campanini 
Luiz Monteiro de Barros 











 

 

Ata # 3 - 10 de agosto de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos 10 de agosto de 1970, reuniu-se, ordinariamente a Diretoria Executiva da USE, em sua sede 
social, à rua Maranhão no 404, nesta Cidade, presentes os seguintes confrades conforme 
assinaturas no registro próprio: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Emílio Manso Vieira e o 
Dr. Aluísio da Rocha Leão, 

justificada a ausência de Apolo Oliva Filho. Às 20 horas, proferida a prece por Carlos Jordão da 
Silva, a reunião foi iniciada. 
 
Ata Anterior: Foi aprovada com a emenda de que esta DE se fez representar no 3º Curso 
Intensivo em Franca, na pessoa de Carlos Jordão da Silva. 
 
Assuntos Pendentes: 1) INPS – Em virtude da mudança de direção que se processa na 
Superintendência dessa autarquia, em São Paulo, informa o confrade dr. Eurípedes de Castro 
ter que aguardar nova oportunidade para tratar da isenção às entidades assistenciais da parcela 
patronal cobrada pelo INPS. b) Comissão Mista - Informa o confrade Jordão que foi marcada a 
data de 23 da corrente, para a ida a Taubaté, a fim de possibilitar esclarecimentos a respeito 
da fusão aos espíritas da região. A Secretaria deverá confirmar por carta e por telefone inclusive 
comunicar o horário das 10,00 horas para início da reunião. 
 
CDE: Foi elaborada a seguinte ordem do dia para reunião do CDE, em Campinas no dia 13/3/70: 
1) Proposta do Departamento de Mocidades e MUE de Campinas, intitulado "Novos Rumos do 
Movimento de Unificação" e parecer dos órgãos da USE, b) Continuidade das pendências; 2) 
Departamento de Evangelização; 3) Conclusões do 3º Congresso Educacional Espírita Paulista; 
4) Dinamização dos Órgãos da USE: a) Plano Bienal – Avaliação; b) Planejamento de realizações 
exequíveis; 5) Mocidades a) Concentrações e b) Departamentos. 
 
Departamento de Assistência Social - Por sugestão do confrade Giovine, deverá ser convocado 
para comparecer na próxima reunião dessa diretoria a fim de informar sobre atividades do 
departamento. 
 
Departamento de Educação: O confrade Emílio Manso Vieira faz a entrega, após a leitura, de 
carta anexando o relatório do 3º Congresso Educacional Espírita Paulista. A pedidos é feita a 
leitura das conclusões finais, devendo dito relatório ficar em pauta desta Diretoria para 
cumprimento das providências que nos compete. 
 
Departamento Artístico: A convite do Presidente está presente o dr. Aloísio da Rocha Leão, 
comunicando a sua aceitação para assumir este Departamento. Esclarece ainda o confrade que 



 

 

pretende inicialmente dedicar-se a uma coluna através do jornal “Unificação” enquanto não se 
entrosa bem com a estrutura orgânica da USE. 
 
CME: O confrade Giovine dá notícias do movimento metropolitano e entrega o esquema que 
lhe compete fazer sobre o "Dialogo com os Moços". 
 
Tesouraria: O confrade Carlos Dias nada tem a informar. 
 
Departamento da Mocidade: Faz referências a reunião geral do Departamento. 
 
Departamento de Doutrina: Promete trazer para a próxima reunião o preâmbulo do Plano 
Bienal e informa sobre o trabalho doutrinário "a Natalidade e o Espiritismo”. 
 
Vários: Foi entregue ao confrade Presidente uma carta convite do Centro Espírita Dolores 
Monzano Blanco, que será encaminhada ao CME para se fazer representar. E por nada mais 
haver a tratar, lavrei da reunião a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada 
como de praxe. 
 

Secretaria aos 10 de agosto de 1970.  
 
Attílio Campanini 
Luiz Monteiro de Barros 









 

 

Ata # 4 - 24 de agosto de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos 24 dias do mês de agosto de 1970, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva da USE, 
em sua sede social à rua Maranhão nº 404, nesta Capital, presentes os seguintes diretores, 
conforme assinaturas no registro próprio: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glaser, 
Attílio Campanini, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró e 
Ignácio Giovine. 

Após prece habitual, proferida pelo confrade Carlos Jordão da Silva, a reunião foi iniciada. 
 
Ata anterior: foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
 
Expediente: Do expediente constou: a) carta do confrade Antonio Neves, residente na cidade 
de Ovar, em Portugal, e relativa ao 3º Congresso Educacional; b) carta do dr. Eurípedes de 
Castro solicitando afastamento do cargo de procurador desta instituição em virtude de sua 
candidatura à Assembleia Legislativa, a contar desta data até o dia 15 de novembro p.f., o que 
foi concedido; c) carta do CME alterando a representação da UDE 5ª Zona junto ao nosso CDE 
para: Flávio Tavares Fusco, efetivo, e Antonio Lopes Abreu Junior, suplente; d) carta do 1º CRE, 
de Araraquara, comunicando o preenchimento cargos vagos em sua Comissão Executiva. 
 
Assuntos Pendentes: a) INPS: tendo comparecido à reunião para entregar sua carta solicitando 
afastamento, e solicitado a informar sobre o assunto, sugeriu o dr. Eurípedes de Castro a esta 
Diretoria que se faça um pedido diretamente ao Exmo. Sr. Presidente da República, 
considerando precedentes já concedidos. O confrade Carlos Jordão ofereceu-se a entregar 
referido pedido, por intermédio de pessoa sua amiga, militar, ligado às altas esferas 
governamentais. A Secretaria deverá comunicar os confrades de Ribeirão Preto das medidas 
ora tomadas, e que visam beneficiar também às instituições assistenciais espíritas em geral. 
 
CDE: Foi distribuída aos Diretores presentes convocação mimeografada para a próxima 
reunião, dia 13/9/70, em Campinas. 
 
3º Congresso Educacional Espírita Paulista: Foram tomadas as seguintes providências: a) a 
Secretaria solicitará do Instituto Espírita de Educação as teses apresentadas, em seus originais; 
b) quanto às moções: 1) foram distribuídas cópias mimeografadas das apresentadas, e após o 
seu estudo ficou deliberado o seguinte: Moção de Bauru (participação dos espíritas na 
Campanha Nacional contra o Analfabetismo) - propor ao CDE o seu referendo; Moção do dr. 
Roberto Brólio (Ensino Espírita nas Escolas) - idem; Moção da dra. Luiza Cardoso (Corais 
Espíritas) - idem; Moção do dr. Reynaldo Kuntz Busch - encaminhar ao CDE para conhecimento, 
mas considera-a inoportuna; Moção do dr. Eurípedes de Castro e Adalberto Paranhos 
(Universidade Espírita) - está esta Diretoria fazendo mais acurados estudos, juntamente com o 
item 6º das recomendações por serem do mesmo teor, e nesse sentido fará o seu 
encaminhamento ao CDE, na próxima reunião, em dezembro. 
 



 

 

Assuntos Diversos: a) Associação Médico-Espírita - oficiou essa instituição renovando convite 
para sua unificação à USE; b) Comissão Mista - comunicação do confrade Carlos Jordão da ida 
da Comissão à Taubaté dia 23 do corrente; c) Evangelho no Lar - convite para a conferência 
comemorativa do 1º aniversário da Campanha, promovida pela FEESP, a ser proferida pelo 
tribuno baiano Divaldo Pereira Franco, no próximo dia 7/9, no salão Mauá. 
 
Plano Bienal: Comunica o dr. Monteiro que não terminou o preâmbulo do Plano Bienal, e 
informa que está, nesse preâmbulo, pedindo sugestões a todo o Estado espírita. E que assim 
que terminado fará a sua distribuição aos demais diretores. 
 
Federação Espírita Brasileira: Comunica o confrade Carlos Jordão ter recebido informações do 
dr. Armando de Oliveira Assis, Vice-Presidente da FEB, ser candidato à Presidência da Casa 
Máter do Espiritismo no Brasil, em virtude da renúncia do dr. Wantuil de Freitas. Para a próxima 
reunião do CFN, dia 5 próximo, deverá comparecer, além do confrade Jordão, o dr. Monteiro, 
que levarão, na oportunidade, os votos de sucesso ao novo Presidente e nossa gratidão ao 
renunciante. 
 
Departamento Artístico: O dr. Aluísio da Rocha Leão participa, por intermédio do dr. Monteiro, 
não poder aceitar o cargo de Diretor deste Departamento por não se achar ainda em condições, 
face ao seu pouco entrosamento com o movimento espírita geral. 
 
E por nada mais haver a tratar foi a reunião encerrada, às 22,40 horas, após prece proferida 
pelo dr. Monteiro de Barros. 
 
Secretaria, aos 24 de agosto de 1970. 
 
 
Attílio Campanini 
Carlos Jordão da Silva 











 

 

Ata # 5 - 14 de setembro de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de setembro de 1970, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em sua 
sede social à rua Maranhão, nº 404, nesta cidade, presentes os seguintes diretores: 

Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glaser, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias e 
Inácio Giovine. 

Justificada a ausência do dr. Luiz Monteiro de Barros, que solicitou licença até 10 de outubro 
p.f. para tratamento de saúde e de Attílio Campanini. 
 
Ata anterior: foi lida e aprovada. 
 
Expediente: a) carta da Federação Espírita do Estado de São Paulo credenciando seus novos 
conselheiros junto ao nosso CDE: Edson Leonis e prof. Paulo Roberto Pereira da Costa, efetivos 
e Ciro Lirany e Pedro Jacinto, suplentes; b) carta de 28 de agosto p.p. comunicando sua 19ª 
Semana Espírita a realizar-se de 3 a 10 de outubro p.f. c) convite do Sanatório Espírita de 
Assistência e Recuperação de Americana, para lançamento de pedra fundamental desse 
hospital, em 3.10.70. d) comunicação da 12ª Semana Espírita de São José do Rio Preto, de 30.8 
a 5.9.70; e) comunicação da 15ª Semana Espírita de Jacareí, de 6 a 13.9.70. 
 
Conselho Federativo Nacional: comunicou o confrade Jordão que esteve na reunião de 5 deste 
mês, informando-nos dos seguintes assuntos. a) reunião extraordinária do CFN, dia 10.10, a fim 
de colher subsídio em resposta a uma carta de Bagé, que fala sobre moços espíritas de São 
Paulo, que lá estiveram a fim de fundar a MUE local. b) que dessa reunião poderá sair um 
trabalho de recomendações ao meio espírita sobre vários temas que preocupam a sociedade 
contemporânea; c) que hipotecou apoio às homenagens prestadas ao dr. Wantuil de Freitas e 
à nova Diretoria da FEB, tendo como Presidente o dr. Armando de Oliveira Assis. d) deu 
informações gerais sobre o movimento espírita paulista. 
 
Departamento de Mocidades: Comunicou o Diretor deste Departamento o seguinte: a) 
realização da 19ª Reunião Geral, dia 29.8, em Bauru; b) prosseguem os preparativos para as 
diversas Concentrações e que e os Conselhos Deliberativos prestaram contas de suas 
atividades; c) que está estimulando o funcionamento dos Departamentos de Mocidades dos 
CREs existentes e a criação dos inativos; d) indicação dos seguintes confrades para assessores 
seccionais Noroeste: Ivan Dutra. Nordeste: José Antonio Luiz Balieiro; Leste: Milton Felipelli e 
Centro-Sul: a indicar. e e) que foi reestruturado o Plano Bienal do Departamento e ainda que a 
próxima reunião geral será dias 28 e 29.11.70, em Ribeirão Preto. 
 
Conselho Deliberativo Estadual: foi apresentada a esta DE a síntese das deliberações do CDE, 
em reunião de 13 do corrente, em Campinas, e entregue ao confrade Paulo A. Godoy para 
publicação no Unificação. 
 
Assuntos Vários: Fundação Educandário Pestalozzi - foi elaborado o esquema da programação 
que a USE levará a efeito no dia 31.10, por ocasião das solenidades comemorativas do Jubileu 
de Prata dessa  instituição, em Franca. A DE fará convite a diversos confrades da FEESP e de 



 

 

outros sociedades a fim de participarem de reuniões plenárias, palestras, etc., inclusive enviará 
carta aos CREs convidando seus presidentes as integrarem a comissão da USE Comunica o 
confrade Paulo Alves de Godoy ter representado esta DE no 30º aniversário da Associação de 
Assistência Social Espírita José de Aguiar e na 1ª Semana Espírita Dr. Bezerra de Menezes, de 
São Caetano do Sul. 
 
E às 22,30 horas, após prece proferida por mim, a reunião foi encerrada. 
 

Secretaria aos 14 de setembro de 1970. 
 
(a) Carlos Jordão da Silva. (a) Abel Glaser 
 









 

 

Ata # 6 - 28 de setembro de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 1970, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em 
sua sede social, presentes os seguintes diretores: 

Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Inácio Giovine 

e como visitantes 
Milton Filipeli e 
José Roberto Righetto. 

As 20,10 horas, no exercício da Presidência o confrade Carlos Jordão da Silva proferiu a prece 
habitual e abriu a reunião. 
 
Ata anterior: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior 
 
Expediente: a) carta do C.E Ismênia de Jesus, de Santos, solicitando orientação para registro da 
denominação da sociedade no órgão governamental competente; b) carta da UME de São 
Roque comunicando a realização da sua Semana Espírita de 27-9 a 4-10; c) carta comunicando 
a 4ª Semana Espírita de Araçatuba de 3 a 10-10-70. 
 
Fundação Educandário Pestalozzi: Foi reestudada a programação que a USE levará a efeito no 
dia 31 do corrente, em Franca, no Jubileu de Prata daquela instituição. As reuniões diurnas 
deverão ter a forma de debates possibilitando maior motivação aos participantes. 
 
Fusão USE/FEESP: O confrade Giovine solicitou a leitura de um trecho da ata da Assembleia 
Geral Ordinária realizada em 11 e 12 de julho último, no que diz respeito à Fusão, o que foi 
feito ficando evidenciadas a divergência entre a ata e a súmula mimeografada e impressa no 
Unificação. 
 
CME: Comunica o seu presidente o trabalho que está sendo desenvolvido na Capital, 
comentando a Pesquisa de Opinião Pública, entre os espíritas, o Planejamento Geral e a futura 
4ª Semana Espírita da Cidade de São Paulo. 
 
Representações: Comunica o confrade Apolo que proferiu palestra, dia 26 do corrente, no C. 
E. Jesus Nazareno, patrocinada pela UME de Mogi Mirim; que representará esta DE na 9ª 
Semana Espírita, de Barretos, estando a seu cargo a palestra de encerramento, dia 3-10; e que 
representará esta DE da USE, na 17ª Semana Espírita de Santos, proferindo a palestra dia 29-
10. 
 
CDE: Recebemos verbalmente a comunicação que a FEESP já cedeu suas dependências para a 
realização da reunião do C.D.E dia de dezembro v.  
 
Às 22,00 horas, após prece por mim proferida o sr. Presidente deu por terminada a reunião.  
 



 

 

Secretaria, aos 28 de setembro de 1970. 
 
 

Carlos Jordão da Silva 
Attílio Campanini 
 









 

 

Ata # 7 - 12 de outubro de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de setembro de 1970, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em sua 
sede social, à rua Maranhão no 404, nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Luiz Monteiro de Barros 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoi, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró e 
Inácio Giovine, 

Permanecendo em licença o sr. Eurípedes de Castro. Às 20,00 horas, após proferir a prece 
habitual o confrade Carlos Jordão da Silva, no exercício da Presidência, abriu a reunião. 
 
Ata anterior: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior 
 
Expediente: Recebemos: a) carta do CE Monte Tabor pedindo estatuto padrão de Centro 
Espírita, que será atendido pela Secretaria; b) carta da UME de Ribeirão Preto, comunicando 
Semana Espírita de 28/9 a 3/10/70; c) comunicação de Rio Preto, sobre a realização, em 
outubro da 2ª Jornada de Estudos sobre a Mediunidade, patrocínio da Associação Beneficente 
Espírito Consolador. 
 
Fundação Educandário Pestalozzi: comunica o Secretário Geral ter enviado carta à Franca, 
contendo o temário a ser desenvolvido pela USE; incumbiu-se também de oficiar o prof. Emílio 
Manso Vieira para se responsabilizar sobre o item “Educação” constante daquele temário. 
 
Presidência: Às 20,30 horas reassume a presidência da USE o dr. Luiz Monteiro de Barros. 
 
Conselho Federativo Nacional: Participa o confrade Carlos Jordão ter participado, juntamente 
com o dr. Eurípedes de Castro e o sr. Jesian Courté, das solenidades de inauguração da sede da 
Federação Espírita Brasileira, em Brasília, no dia 3 de outubro. Continuando, disse do êxito 
alcançado, superando as expectativas. Disse das inúmeras moções recebidas pela FEB, todas 
hipotecando solidariedade e do comparecimento de doze representações de entidades 
estaduais. Sobre a reunião extraordinária do CFN dia 10.10, informou seu representante ter 
sido tratado o assunto sobre “movimentos paralelos”, e que nos cabe aguardar um trabalho 
daquele Conselho, a fim de que o estudemos e opinemos sobre o mesmo encaminhando-o 
novamente àquele órgão para aprovação final e posterior divulgação. 
 
Plano Bienal: Informa o Secretário Geral não ter recebido ainda da maior parte dos 
Departamentos os seus respectivos Planos de Trabalho desta gestão, e que voltará a pedir dos 
seus responsáveis que os enviem brevemente. 
 
Fusão USE-FEESP: O confrade Giovine comunica ter a Comissão Mista resolvido, por proposta 
de um de seus membros, incumbido Inácio Giovine e Edson Leonis de elaborar o anteprojeto 
do Estatuto, completo, até dia 14 de novembro p.v., quando então a Comissão Mista voltará a 
se reunir. 
 



 

 

Departamento de Mocidades: Abel Glazer informa ter sido escolhida a cidade de Marília para 
sediar a 2ª Comjesp. 
 
CME: Inácio Giovine participa a palestra do dr. Hernani Guimarães de Andrade, dia 4.10, na 
FEESP, e a realização da Semana Espírita da 18ª Zona. E que dia 1.11 falará na FEESP o confrade 
Apolo Oliva Filho. 
 
Tesouraria: Pede o 1º Tesoureiro que se oficie o impressor do Unificação solicitando mais 
presteza, em virtude dos atrasos verificados. 
 
Assistência Social: Informada esta DE de que o trabalho denominado “Conceituação da 
Assistência Social à luz do Espiritismo” está prestes a terminar. 
 
Representações: Comunica o Paulo Alves de Godoi ter representado a USE em: a) Mogi das 
Cruzes, dia 24-9, na comemoração do C. E. José de Aguiar; b) na fundação da União Espírita 
Codsen, dia 19-9, na Lapa; c) Dia 2.10 na Semana Espírita de São Roque; d) no Chá da 
Fraternidade no C. E. Luz do Evangelho, de São Miguel Paulista, dia 11.10 e e) no aniversário 
do C.E. João da Costa, dia 3.10.70. 
 
E às 22,00 horas, após prece proferida pelo confrade Apolo Oliva, o sr. Presidente deu por 
terminada a reunião. E eu, secretário, lavrei da reunião a presente ata que depois de lida e 
aprovada vai assinada. 
 

São Paulo,12 de outubro de 1970 
 
 
Luiz Monteiro de Barros 
Attílio Campanini 
 









 

 

Ata # 8 - 26 de outubro de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias de outubro de 1970 reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em sua sede 
social, presentes os confrades 

dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoi, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró e 
Inácio Giovine. 

Às 20,00 horas, após a prece habitual o sr. Presidente deu por iniciada a reunião. Expediente 
recebemos: carta da 7º CRE comunicando comparecimento à Franca; carta do CE Emanuel 
integrando-se na UME de Sorocaba; comunicação a respeito da 8ª Jornada do Jovem Espírita 
de Itapira; do 17º CRE comunicando que irão a Franca; solicitação da UME de São Carlos, por 
telefonema feito ao confrade Apolo para que a DE tome providências quanto ao disposto no 
Decreto Estadual nº 52.497 de 21.7.70, em seus artigos 497,498 e 499; carta do CME de 18 do 
corrente comunicando a ida do confrade Alcebíades Bertran à Franca; do mesmo datada de 19 
do corrente comunicando a pesquisa que está promovendo na Capital; e inclusive que desejam 
fazê-la nas entidades patrocinadoras; nesse sentido pede a DE que faça tal solicitação à FEESP, 
à LEESP e UFEP, o que será atendido. Feita a leitura da carta enviada a Celso Leite pedindo 
presteza na entrega do jornal Unificação. E finalmente ficou deliberado que os srs. Presidente 
e Secretário Geral despachem o expediente, trazendo para as reuniões a solução tomada, a 
menos que dependa de exame da Diretoria. 3º Congresso Educacional Espírita: Moções nos 1 e 
6: Deliberou a DE levá-los à reunião do CDE do mês de dezembro. Recebemos carta do 
presidente do IEE, constituído de cópias das atas das reuniões plenárias e teses. Com essa 
entrega comunica aquele confrade que transferiu à USE a responsabilidade pelo não 
cumprimento das deliberações tomadas naquele conclave, caso a USE venha modificar as 
decisões que constam das atas. O Departamento de Publicidade fará uma síntese para publicar 
no Unificação. Plano Bienal: Pediu o sr. Presidente que cada Diretor entregue suas sugestões 
até a próxima reunião do CDE. Controle da Natalidade à luz da Doutrina Espírita: Comunica o 
confrade Abel que mimeografou o trabalho elaborado pela Associação Médico-Espírita, e que 
o distribuiu aos órgãos da USE, para o envio de subsídios a fim de que exerçam apreciação do 
CDE. Conselho Federativo Nacional: Feita leitura do “esboço” do trabalho que está sendo 
preparado pelo CFN e que futuramente será divulgado, relacionado às atividades de 
movimentos paralelos. Em suas apreciações a DE considera de modo geral bom trabalho, 
porém cada Diretor deverá fazer sugestões, se desejar. Tesouraria: Foi entregue o balancete 
último. Pede o confrade Carlos Dias atenção para o último número da revista “O Cruzeiro”, que 
trata de “materialização em Uberaba”. E por nada mais haver a constar foi encerrada a reunião 
às 22,30 horas, após prece proferida pelo confrade Paulo Alves de Godoi. E eu, Segundo 
Secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada como de praxe.  
 

Secretaria, aos 26 de outubro de 1970. 
 
Luiz Monteiro de Barros 
Attílio Campanini 









 

 

Ata # 9 - 09 de novembro de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias de novembro de 1970 reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua sede 
social, presentes os confrades: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoi, 
Carlos Dias, 
José Gonçalves Pereira e, 
Emílio M. Vieira. 

Plano Bienal de trabalho: deliberou-se prorrogar o prazo para entrega de sugestões até a 
próxima reunião da a DE. Retifica-se o disposto da ata anterior sobre este assunto. Novos rumos 
ao Movimento de Unificação: o sr. Presidente distribuiu cópias xerografaras da proposta sua 
em relação ao anteprojeto elaborado pelo confrade Giovine, pedindo que se estude e 
oferecendo sugestões, suspendendo enquanto isso outras apreciações sobre a proposta do 
MUE de Campinas. Fundação Educandário Pestalozzi: o confrade Carlos Jordão presta contas 
da reunião do dia 31 último em Franca, comunicando seu desenvolvimento, tendo 
representado a DE, além dele o confrade Schiliró. 3º Congresso Educacional: foi elaborada pelo 
sr. Presidente a resposta da carta que recebemos do IEE acusada em reunião anterior. Conselho 
Federativo Nacional: foi aprovado com pequenas inserções e emendas o esboço recebido do 
CFN, devendo a Secretaria Geral enviá-lo pelo Correio. Várias: o confrade Carlos Dias irá 
providenciar a nossa inscrição no CGC do Ministério da Fazenda. Quanto à solicitação da MUE 
de São Carlos, serão convidados, além do nosso procurador, os confrades Castro Neves, José 
de Almeida Castilho e Freitas Nobre para assessorarem a DE no exame das consequências do 
Decreto Estadual no 52.497. Foi também elaborada a ordem do dia para a próxima reunião do 
CDE nesta capital. Às 22,45 horas foi encerrada a reunião após prece proferida pelo confrade 
Carlos Dias. Eu, primeiro-secretário, lavrei da reunião a presente ata que depois de lida e 
aprovada vai assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 9 de novembro de 1970. 
 

 
Luiz Monteiro de Barros 
Attílio Campanini 







 

 

Ata # 10 - 23 de novembro de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de novembro de 1970, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, 
em sua sede social, nesta Capital, presentes os confrades: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Apolo Oliva Filho, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Dr. Freitas Nobre e o 
signatário desta (Attílio Campanini). 

Às 20h00 após a prece habitual o sr. Presidente deu por iniciada a reunião. 
 
Expediente — recebemos carta da Fundação Educacional Pestalozzi, agradecendo a nossa 
participação nas solenidades do dia 31-10; carta da FEESP Convocando para a solenidade da 
sua Fraternidade dos Discípulos de Jesus, dia 29 de novembro; da Gráfica Editora Linotipo, de 
12-11, comunicando aumento de 20% sobre o preço da impressão do jornal; carta do MUE de 
Bauru, solicitando manifestação da USE esclarecendo os Centros a respeito do decreto estadual 
no 52.497/70; Carta da Edicel Ltda, comunicando o lançamento da revista sobre educação 
espírita e pedindo o apoio da USE; lida a carta enviada ao CFN da FEB encaminhando sugestão 
sobre trabalho relativo a movimentos paralelos. 
 
Decreto 52.497/70 — Diversas opiniões foram ouvidas a respeito deste assunto. Do sr. 
Presidente, do nosso Procurador e do dr. Freitas Nobre, que compareceram a esta reunião a 
convite desta Diretoria. Entretanto, dado o não comparecimento do Dr. Castro Neves e do dr. 
Almeida Castilho o sr. Presidente marcará em um dia da próxima semana, uma reunião especial 
com os assessores jurídicos e demais interessados, a fim de se examinar as consequências 
desse Decreto, do ponto de vista jurídico, o qual juntamente com a opinião de médicos 
espíritas, darão condições a esta Diretoria de se manifestar a respeito. 
 
Novos rumos — o trabalho apresentado pelo confrade Giovine e reformulado pelo dr. Luiz, 
distribuído na reunião anterior aos presentes, por ter merecido aprovação geral, será 
apresentado ao CDE na próxima reunião de dezembro, em nome desta Diretoria. Outrossim, 
foram lidos diversos trechos do apêndice da “Fagulha”, edição de    , ressaltando-se os grifos 
utilizados pelos moços de Campinas, objetivando envolver pessoas e entidades denominadas 
como aderentes ao movimento por eles encetados. 
 
Reunião do CDE — Foi distribuída circular mimeografada da convocação e ordem do dia da 
próxima reunião do CDE, dia 13-12. 
 
Plano Bienal de trabalho — esgotando-se hoje o prazo para entrega de sugestões ao Plano 
Bienal a Secretaria Geral elaborará o anteprojeto do Plano incluindo os mesmos itens do Plano 
anterior, nos Departamentos que não entregaram suas sugestões. 
 



 

 

Revista Educação Espírita — após leitura da carta da Edicel deliberou a DE dar pleno apoio 
moral, por escrito, informando ainda que levará a solicitação daquela editora ao CDE, e ainda 
que o nosso jornal dará publicidade daquela missiva. 
 
Vários — o confrade Emílio M. Vieira convidou a DE para a Festa de Formatura do IEE, e de 
encerramento do ano letivo do Curso Primário, ambos no dia 12-12. Por sugestão do sr. 
Presidente a DE convidará a Diretoria, Conselho e Membros Departamentais da FEESP para 
comparecerem à reunião do CDE, dia-12 13, a fim de aqueles confrades se familiarizarem com 
os assuntos de unificação, com vistas à futura fusão. O confrade Paulo A. Godoy representou 
esta DE na VI Semana do Livro Espírita, no bairro da Penha, nesta capital, dia 13 último. E em 
vista do adiantado da hora o sr. Presidente deu a reunião por encerrada, às 23,00 horas, 
pedindo ao confrade A. Schiliró que proferisse a prece final. Eu, primeiro-secretário, lavrei da 
reunião a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 23 de novembro de 1970. 
 
 

Attílio Campanini 
Luiz Monteiro de Barros 









 

 

Ata # 11 - 02 de dezembro de 1970 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Aos dois dias do mês de dezembro de 1970, por convocação do sr. Presidente reuniu-se, 
extraordinariamente, a DE da USE, em sua sede social, nesta Capital, presentes os convidados 
conforme atestam suas assinaturas no registro próprio. Às 20,00 horas, após proferir a prece o 
sr. Presidente deu por iniciada a reunião. 
 
Decreto Estadual no 52.497/70: O sr. Presidente expôs inicialmente o ponto de vista dos 
advogados drs. J. Almeida Castilho e Freitas Nobre sobre o decreto em pauta. A seguir o dr. 
Castro Neves expressou considerações a respeito; ficou de verificar se nas anteriores 
regulamentações da Secretaria da Saúde já havia dispositivos semelhantes ou se é a primeira 
vez que o Estado legisla sobre o assunto, informando o presidente da USE. Falaram ainda sobre 
o assunto dr. Luiz, Apolo Oliva, Carlos Jordão, dr. Wilson Ferreira de Melo. Dr. Eurípedes de 
Castro expediu sua opinião favorável a uma tomada de posição em defesa da assistência 
espírita para fins terapêuticos. Em virtude da complexidade do assunto propôs o sr. Presidente 
uma nova reunião, dia 9-12, quando então a DE irá apreciar um pronunciamento escrito, que 
será redigido pelos drs. Castro Neves e Eurípedes de Castro, e o qual será apresentado ao CDE 
em nome da Diretoria. 
 
Novos Rumos — embora em reunião anterior tenha sido deliberado entregar, ou melhor, 
apresentar os quesitos formulados ao MUE para um diálogo, ao CDE, resolveu esta DE entregá-
los aos moços, na própria reunião do CDE, após sua simples leitura. 
 
Às 22,50 horas, esgotados os assuntos o sr. Presidente encerrou a reunião após prece proferida 
pelo confrade Carlos Jordão da Silva. E eu, segundo secretário, lavrei da reunião a presente ata 
que lida e aprovada vai assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 2 de dezembro de 1970. 
 

Luiz Monteiro de Barros 







 

 

Ata # 12 - 09 de dezembro de 1970 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Aos nove dias do mês de dezembro de 1970, reuniu-se extraordinariamente a DE da USE, em 
sua sede social, nesta Capital, presentes os seguintes diretores e convidados: 

Dr. Luiz M. Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Paulo Alves de Godoy, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Dr. Wilson F. Melo e 
Dr. Francisco Carlos de Castro Neves. 

Às 20:30, após proferir a prece, o sr. Presidente deu por iniciada a reunião. 
 
Decreto Estadual nº 52.497/70: cumprindo-se o que foi deliberado em reunião anterior a DE 
tomou conhecimento do parecer apresentado pelos confrades dr. Castro Neves e Eurípedes de 
Castro, parecer este que foi amplamente analisado e discutido e por fim aprovado na íntegra. 
Por ser assunto de natureza delicada ficou esclarecido que o parecer não será recomendado 
para publicação no Unificação. 
 
Esgotados os comentários em torno do assunto em vista do adiantado da hora o sr. Presidente 
deu por encerrada a reunião, após prece habitual. E eu, Primeiro Secretário, lavrei da reunião 
a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada. 
 

Secretário, aos 9 de Dezembro de 1970 
 
 
Luiz Monteiro de Barros 
Attílio Campanini 
 
 
 







 

 

Ata # 13 - 14 de dezembro de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de dezembro de 1970, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em sua 
sede social, nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luís M de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glaser, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Fábio Dutra 

e o subscrevente desta. Presente também d. Alvina Gonçalves Dutra, da FEESP. Às 20 horas, 
após prece proferida pelo confrade Carlos Jordão a reunião foi iniciada. 
 
Expediente – Recebemos carta da Associação Espírita Pioneiros da Verdade, de Nova Iguaçu, 
solicitando endereços de “centros” unificados, o que não poderemos oferecer em virtude de 
decisão anterior; carta da Fundação Espírita Cairbar Schutel, de Jaú, comunicando suas novas 
finalidades. A secretaria solicitará dessa Fundação um exemplar dos seus estatutos. 
 
Reunião CDE – Foi apreciada a súmula da ata da reunião do CDE, realizada dia 13 deste, nesta 
Capital. A Secretaria solicitou colaboração do confrade Carlos Jordão para elaboração da 
circular aos órgãos da USE, a respeito de colaboração à campanha de sede própria da FEESP. 
 
Departamento de Evangelização – O diretor desse departamento comunica a circular que estão 
elaborando e que será distribuída aos órgãos da USE , na qual falam dos cursos que o 
Departamento promove na Capital para os candidatos da Capital e do Interior e comenta a 
realização de cursos que alguns órgãos promovem sem o necessário entrosamento com o 
Departamento Estadual. Nas discussões ocasionadas pelo assunto ficou evidenciada a 
necessidade de maior dinamização do Departamento Estadual suprimindo assim as falhas 
existentes e que ocasionam tais eventos. O confrade Fábio Dutra, convidado, irá à próxima 
reunião do CME a fim de tratar do entrosamento com os órgãos da Capital e sobre o Curso para 
Evangelizadores que será promovido pela 4ª Zona (Brás). 
 
E por nada mais haver a constar, às 22,30 horas, o sr. Presidente encerrou a reunião após prece 
por mim proferida. E eu, 1º Secretário, lavrei da reunião a presente, que depois de lida e 
aprovada vai assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 14 de dezembro de 1970. 
 
 
Luiz Monteiro de Barros 
Attílio Campanini 







 

 

Ata # 14 - 27 de dezembro de 1970 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de 1970, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em 
sua sede social, nesta Capital, com a presença dos confrades: 

dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves de Godoi, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Fábio Dutra, 
Emílio Manso Vieira e eu, primeiro-secretário. 

Às 20,00 horas, após proferir apresse o senhor presidente deu por iniciada a reunião. 
 
Ata anterior: foram lidas e aprovadas as atas da 10ª, 11ª, 12ª e 13ª reunião. Com relação à 
proposta do confrade O. Zilioto, formulada na reunião do CDE, realizada neste mês, 
considerando melhor o assunto decidiu esta DE escrever à Federação a fim de que esta 
entidade formule a proposta à USE, por escrito e oficialmente. 
 
Expediente: recebemos o ofício de 8 do corrente, do 4º CRE, juntando relatório de uma 
Comissão formada por aquele órgão para encaminhar a proposta feita pelo MUE de Campinas 
e outros assuntos correlatos. Dada a delicadeza e importância que se reveste o assunto, o 
referido relatório apresentado mimeograficamente, foi distribuído aos presentes para estudo 
e apreciação na próxima reunião. Recebemos ainda comunicação da UME de Campinas sobre 
o registro de seus estatutos, adquirindo assim personalidade jurídica. A Secretaria deverá 
solicitar daquele Órgão cópia de seus estatutos, para apreciação, de acordo com as disposições 
estatutárias da USE. Recebemos também, do CME, Pedido de diversos exemplares dos nossos 
estatutos. 
 
Assuntos pendentes do CDE: A Secretaria deverá enviar aos órgãos da USE, para exame e para 
apreciação na próxima reunião do CDE, propostas do CRE de Bauru, apresentados na reunião 
de 13 do corrente e que tratam da dinamização dos Conselhos Regionais e da divulgação do 
livro espírita. 
 
Vários: o confrade Fábio Dutra discorreu sobre o resultado de sua ida ao CME, em reunião 
deste mês. O dr. Luiz Monteiro comunicou estar sendo lançada hoje, nas dependências do 
Centro do Professorado Paulista, a “Revista Educação Espírita”, bem como dia 3 de janeiro p., 
às 10,30 horas, no salão da Federação Espírita, pelo confrade J. Herculano Pires. O confrade 
Schiliró recomenda aos presentes no sentido de evitarmos saídas antecipadas das reuniões, 
atrasos, cumprimento do horário das reuniões, cautela no uso da palavra, para resultar mais 
objetividade e aproveitamento das nossas reuniões. 
 
Às 22,30 horas, como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o sr. Presidente deu por 
terminada a reunião, após prece proferida pelo confrade Paulo Alves de Godoy. Eu, primeiro 
secretário, lavrei da reunião a apresente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada como 
de praxe. 



 

 

 
Secretaria, aos 27 de dezembro de 1970. 

 
Luiz Monteiro de Barros 
Attílio Campanini 






