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Ata # 139 – 14 de março de 1971 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos catorze dias do mês de março de 1971, reuniu-se ordinariamente o Conselho 
Deliberativo Estadual da USE, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, à rua 
Nilo Peçanha no 77, conforme sua deliberação anterior e conforme circular convocatória 
expedida pela Diretoria Executiva em 15/2/71. Conforme assinaturas no Registro Próprio 
estiveram presentes os seguintes: pela Diretoria Executiva: Vice-presidente, Secretário 
Geral, 1º Secretário, Segundo Tesoureiro e Presidente do CME; pelas sociedades 
patrocinadoras: representantes da FEESP, LEESP e Sinagoga; pelas sociedades 
especializadas: representantes do IEE e MUE; pelos Conselhos Regionais Espíritas: 
representantes do 7º, 8º, 9º, 11º, 14º, 20º, 22º e 26º; pelas UDEs integrantes do CME: 2º, 
4º, 5º, 6º, 9º, 10º, 14º, 16º, 17º, 18º e 19º, e ainda diversas UMEs e representantes da II 
Comjesp. O confrade Carlos Jordão da Silva faz ligeira saudação e após solicitar o 
proferimento da Prece pelo dr. Jaime M. Barros, dá a reunião por iniciada às 9,15 horas. 
Em seguida justifica a ausência dos srs. Presidente e Procurador. 
 
Ata Anterior: Pela leitura feita foi aprovada a ata da reunião de 13/12/70, no 138.  
 
Expediente: Foi lido e apreciado o relatório da Diretoria Executiva referente ao período de 
14/12/70 a 14/3/71. Em suas apreciaço2es do mesmo o confrade Jordão comunica ao 
CDE, que, com referência ao decreto estadual no 52.497/70, reuniram-se DE e 
Departamento Jurídico para examiná-lo, e que é de seu conhecimento que o novo governo 
estadual não pretende por em prática os termos do referido decreto. Continuando, 
pormenorizadamente, relata as solenidades do 50º aniversário de fundação da Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul. 
 
Conselho Federativo Nacional: O confrade Jordão, que também é nosso representante 
junto ao CFN, dá pormenores das reuniões regionais, comunicando também que o 
“Reformador” publicará o trabalho que está sendo elaborado a respeito de movimentos 
paralelos. 
 
Controle da Natalidade à luz do Espiritismo: Informa o Secretário Geral que nesta data 
esgota-se o prazo para o recebimento de emendas ou considerações sobre o trabalho em 
questão, e que doravante a DE dará prosseguimento no que lhe competir. 
 
Dinamização de CREs: A proposta apresentada pelo CRE de Bauru na reunião anterior, 
foi lida na íntegra pelo Secretário, sendo em seguida comentada esmiuçadamente pelo 
representante desse órgão. Falaram sobre o assunto os representantes de Franca, do CME, 
de Rio Preto, da FEESP, de Barretos e de Jaú, e em vista da sua importância e de prováveis 
ou possíveis empeços, se aprovada, deliberou o CDE que seus órgãos reestudem-na fazendo 
a DE retorná-la na próxima reunião. 
 
Fundo de Divulgação Doutrinária: Também sobre este assunto deliberou o CDE retorná-
lo na pauta da próxima reunião, ensejando seu estudo pelos órgãos da USE. 
 
Fusão USE - FEESP: Convidado a discorrer sobre o assunto, o confrade Giovine participa 
ao CDE que o anteprojeto dos Estatutos da nova entidade está sendo examinado pelos 



 

 

representantes da FEESP junto à Comissão Mista, o qual, retornado à referida Comissão 
deverá merecer as apreciações dos representantes da USE, bem como as sugestões 
apresentadas pelos membros da FEESP. Diz ainda do cuidado tomado na elaboração do 
referido anteprojeto, merecendo destaque a manutenção da atual estrutura da USE. 
 
Departamento de Mocidades: Dá notícias dos preparativos para a II Comjesp o Presidente 
do seu Conselho Diretor, tendo o Diretor do Departamento suplementado informações a 
respeito. 
 
Tesouraria: Comunicado o CDE de que o confrade Carlos Dias está autorizado pelo 1º 
Tesoureiro a receber valores dos órgãos ou pessoas presentes. 
 
Palavra livre: Convocada a próxima reunião deste CDE para o dia 13/6/71, em São Paulo, 
devendo a de setembro realizar-se em uma das cidades do interior. Marília comunica suas 
atividades: Semana Espírita, de 24 a 31/3/71; Concentração de Mocidades, dia 25/7/71; 
Encontro de Dirigentes de Centros Espíritas, de 14 a 15/11/71. O Instituto Espírita de 
Educação divulga o lançamento da revista Educação Espírita, da Edicel, sendo seu 
responsável o confrade Herculano Pires. Bauru comunica suas atividades: Jornada do Livro 
Espírita, de 31/3 a 18/4/71; venda especial da obra “Evangelho Segundo o Espiritismo” 
ao preço de Cr$ 4,00; mesas redondas da UME e os Centros de Bauru. Rio Preto comunica 
sua Jornada Espírita de Conscientização Doutrinária, a iniciar-se nesta data e com a 
distribuição de apostilas. Jaú solicita estatuto padrão para o C. E. de Mineiros do Tietê. 
Movimento Universitário Espírita comunica a impressão de Espiritismo Dialético, do prof. 
Herculano Pires; de Espiritismo e Marxismo, para o castelhano; a realização dos cursos: 
Dinâmica de Grupo e para Voluntários às Obras Assistenciais; fala da proposta apresentada 
pela DE na reunião anterior e convida para a solenidade de formatura dos bacharéis em 
Direito, espíritas, da Faculdade Católica de Campinas, dia 18/4/71. Franca informa ter 
instalado ontem sua Escola de Médiuns e dá outras notícias. Araraquara comunica a 
constituição da UME de Taquaritinga; também sua Jornada Espírita, realizada nos feriados 
do Carnaval. 18ª UDE dá notícias do seu movimento e de sua futura 1ª Semana do Livro 
Espírita em abril/71. CME comunica suas atividades, esquematizadas conforme seu 
calendário unificado, constante de, entre outros: Semanas Espíritas distritais, Feira do 
Livro, Semanas da Criança e Simpósio sobre Evangelização da Criança. 
 
Esgotados os assuntos o confrade Carlos Jordão, às 12,30 horas, encerrou a reunião, 
convidando a confreira Angela Belucci a proferir a Prece final. E eu, Secretário, lavrei a 
presente ata a qual depois de lida e aprovada vai por todos assinada. 
  
 
 
Attílio Campanini, 1º Secretário 
Carlos Jordão da Silva, Vice-presidente 













 

 

Ata # 140 – 13 de junho de 1971 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos treze dias do mês de junho de 1971, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo 
Estadual da USE, nesta Capital de São Paulo e nas dependências da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, e conforme circular convocatória do dia 4 de agosto (sic. ???) p. p. 
Conforme Registro de Presença, compareceram os seguintes: Diretores: Presidente, Vice-
presidente, 1º Secretário, 2º Tesoureiro, Procurador, Presidente do CME e Diretor do 
Departamento de Assistência Social; representantes das patrocinadoras: FEESP, LEESP e 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; das sociedades especializadas: Instituto Espírita de 
Educação e Movimento Universitário Espírita; dos CREs: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 13º, 17º, 
19º, 22º, 23º, 24º, 25º e 26º; pelos integrantes do CME: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª, 12ª, 14ª, 
15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e diversos visitantes. 
 
Às 9,15 horas, após prece proferida pelo confrade Altivo Ferreira, o sr. Presidente deu por 
aberta a reunião, passando em seguida aos itens da Ordem do Dia. 
 
Ata Anterior: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior deste Conselho, de no 139, 
realizada em 14/03/1971.  
 
Expediente: Pelo Secretário Geral foi feita a leitura do relatório de atividades da Diretoria 
Executiva, referente ao período compreendido entre 14/03/71 a 13/06/71. Submetida ao 
Conselho foi aprovada a proposta da DE, constante do relatório, para que a UME de Mogi 
das Cruzes passe a integrar a jurisdição do CME, ouvido o CRE de Taubaté. 
 
Conselho Federativo Nacional: O representante da USE junto ao CFN, confrade Carlos 
Jordão da Silva, chama a atenção dos senhores Conselheiros para a Resolução no 1/71 e 
sua justificativa de voto, aprovada por aquele Conselho, comunicando que a DE ratificou 
o voto dado pelo nosso representante na votação da mesma. Comunica também a realização 
da reunião do CFN em Belém do Pará. 
 
Controle da Natalidade à luz do Espiritismo: Dr. Luiz Monteiro de Barros informa o 
Conselho que convocou novamente a Comissão encarregada do assunto, o qual está 
realizando reuniões, e que o trabalho, acrescido do que for tratado pela Comissão será 
novamente encaminhado aos órgãos da USE para as devidas apreciações. 
 
Fundo de Divulgação Doutrinária: A respeito da proposta de Bauru, de autoria do confrade 
Richard Simoneti, falaram diversos Conselheiros, destacando-se o confrade Altivo Ferreira 
que comunicou a organização em Santos, da Licesp – Sociedade Civil, vinculada à UME, e 
que vai operar a divulgação doutrinária na região. O CRE de Campinas entrega sua 
sugestão por escrito. À guisa de comentário comunica o confrade Carlos Jordão que na 
feira do livro realizada no Rio de Janeiro, na praça Saenz Peña, a FEB alcançou um dos 
primeiros lugares dentre 50 ou 60 bancas. 
 
Tesouraria: O 2º Tesoureiro comunica que diversos órgãos estão em débito com a 
Tesouraria, solicitando a boa vontade de todos em saldar seus débitos, dando condiço2es 
à Tesouraria de cumprir seus compromissos financeiros. 
 



 

 

II Comjesp: Com a palavra, Leopoldo Zanardi traz a saudação de seus companheiros e dos 
jovens de Tupã, e participa a este Conselho a realização do 1º Encontro, em Franca, nos 
dias 29 e 30/5/71, devendo realizar-se o 2º Encontro nos dias 28 e 29/08/71, em São 
Carlos. Do temário do II Comjesp destacou ciclos de estudos e curso sobre Comunicação 
e Propaganda. Abel Glaser, na qualidade de Diretor do Departamento de Mocidades, 
complementa as informações sobre os preparativos dessa Concentração. 
 
Movimento Universitário Espírita: A Diretoria Executiva mimeografou sua proposta a 
respeito dos MUEs, entregando-a a todos os Conselheiros presentes. O dr. Luiz Monteiro 
de Barros, usando da palavra, faz um ligeiro histórico sobre a participação dos MUEs no 
movimento de unificação, mencionando os impasses surgidos no relacionamento desse 
movimento e diversos órgãos da USE, comenta a tentativa de diálogo com os moços e a 
Diretoria Executiva, fazendo em seguida a leitura da proposta que, resumidamente, após 
diversos considerandos propõe ao CDE o cancelamento da prerrogativa concedida aos 
MUEs, em reunião de 10/12/1967, pela qual passaram a ligar-se à USE em caráter 
precário. Terminada a leitura, e continuando com a palavra, diz o sr. Presidente que a 
Diretoria Executiva justificou por escrito sua proposta, pedindo vênia ao Conselho para 
não ler tais justificativas, em virtude de os mesmos envolver nomes de confrades em 
assuntos estranhos ao movimento espírita. Nesta altura o confrade Adalberto Paranhos 
pede que seja feita a leitura dessas justificativas. A esse respeito falaram diversos confrades, 
uns prós e outros contra, decidindo o sr. Presidente submeter ao plenário a leitura ou não 
dessas justificativas. Votando pelo sim os Conselheiros, é feita a leitura dos mesmos ainda 
pelo sr. Presidente. Terminada esta, Adalberto Paranhos pede a palavra para que possa 
defender os MUEs das acusações a eles imputadas, que se dê aos moços o mais amplo 
direito de defesa. Com a palavra o confrade Adalberto Paranhos que, demorada e 
loquazmente, tenta demonstrar a incoerência das justificativas apresentadas pela Diretoria 
Executiva. Em sua alocução alude às palestras que tem proferido em diversas sociedades 
espíritas intituladas “Fideísmo Crítico”, alude às palestras de outros seus companheiros, à 
criação de MUEs em Florianópolis, Niterói e Salvador, e finalmente, à Resolução no 01/71 
do CFN da FEB. Terminada a defesa diversos Conselheiros pediram para falar destacando-
se: Ignácio Giovine, propondo que se mantenha a proposta, mas que a mesma seja discutida 
na próxima reunião; Altivo Ferreira, propõe a retirada da proposta e reabrindo-se diálogo 
com os MUEs; Ciro Pirondi, propondo que se dê nova oportunidade aos MUEs; Abel 
Glaser, defendendo-se na condição de Diretor do Departamento de Mocidades da USE, 
das insinuações feitas pelo confrade Adalberto durante sua defesa e dizendo que, a seu ver, 
compete aos MUEs revisar seus pontos de vista, meios e métodos, trazendo-os para este 
CDE, o que julgam conflitar com os princípios da Doutrina Espírita. Terminados os 
debates, o sr. Presidente põe em votação e por 27 (vinte e sete) votos, destes 6 (seis) com a 
ressalva de que os MUEs permaneçam somente nos órgãos de base e não no CDE, contra 
4 (quatro) votos, é aprovada a proposta da DE, ficando revogada a prerrogativa concedida 
aos MUEs (Movimento Universitário Espírita) na reunião de 10/12/67, pela qual 
poderiam eles permanecer ligados à USE em caráter precário, ficando assim os MUEs 
desligados de todos os órgãos da USE, e portanto, responsáveis exclusivos por suas 
atividades. 
 
Várias: Registra-se o apelo feito por Flávio Pinheiro, no início da reunião, para doação de 
sangue em seu favor, em virtude de operação cirúrgica cardíaca a que será submetido nos 



 

 

próximos dias. O Conselho marcou a data de 12 de setembro próximo, em Piracicaba, para 
sua próxima reunião. 
 
Esgotados os assuntos, às 15,30 horas, o sr. Presidente procedeu ao encerramento da 
reunião, pedindo ao confrade Adalberto Paranhos que proferisse a prece final. E eu, 1º 
Secretário, lavrei da reunião a presente ata, a qual depois de lida e aprovada vai assinada 
por todos os presentes. 
 
 

Secretaria, aos 13 de junho de 1971. 
 

















 

 

Ata # 141 – 12 de setembro de 1971 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos doze dias do mês de setembro de 1971, reuniu-se ordinariamente o Conselho 
Deliberativo Estadual na cidade de Piracicaba, à rua Regente Feijó no 933, sede da UME 
local, e conforme circular convocatória do dia 4 de agosto p.p., contando com a presença 
dos seguintes: da Diretoria Executiva: Vice-presidente, Secretário Geral, 1º Secretário, 3º 
Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro, Procurador, Presidente do CME e Diretor do 
Departamento de Arte; das Patrocinadoras: Liga Espírita do Estado de São Paulo e Sinagoga 
Espírita Nova Jerusalém; das Especializadas: Instituto Espírita de Educação; dos Órgãos 
Regionais: 4º, 7º, 8º, 11º, 13º, 22º, 24º, 26º e 27º CRE; das UDEs da Capital: 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 
9ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª e 19ª Zona, e diversos órgãos e confrades, conforme assinaturas 
no Registro de Presença. 
 
Às 9,00 horas, após Prece proferida pelo sr. Walter Acorsi, o sr. Carlos Jordão da Silva, 
substituindo o sr. Presidente ausente, saudou os Conselheiros presentes, agradeceu a 
acolhida feita pelos confrades desta cidade e deu por aberta a reunião. 
 
Ata Anterior: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, realizada em 13/06/1971.  
 
Expediente: A Secretaria recebeu e deu conhecimento da carta do 8º CRE, de Bauru, 
comunicando que os Centros Espíritas situados em Pongaí e Reginópolis voltaram a 
pertencer à sua jurisdição; foi feita a leitura do relatório da Diretoria Executiva referente 
ao período de 13/6/71 a 12/9/71; em seguida foi lido o relatório do CME. 
 
Tesouraria: O sr. Tesoureiro apresenta o balancete contábil levantado em 31/08/71, 
comentando seus diversos itens e distribui cópias mimeografadas dos devedores do jornal 
Unificacão para confirmar e apressamento de numerário. 
 
Conselho Federativo Nacional: O sr. Presidente, na qualidade de nosso representante junto 
a esse órgão da FEB, dá conhecimento da realização da segunda (2ª) reunião Zonal, dia 4 
último, na cidade de Recife. 
 
Controle da Natalidade à luz do Espiritismo: O sr. Secretário Geral dá conhecimento do 
andamento dos trabalhos, informando que o parecer da Comissão indicada será 
mimeografado, distribuído aos órgãos para que possam apreciá-lo, encaminhando seus 
comentários ao Departamento de Doutrina para finalização do trabalho. 
 
Fundo de Divulgação Doutrinária: Sobre este assunto usou da palavra o sr. Schiliró 
comentando o anteprojeto para criação de fundo de Divulgação Doutrinária que está sendo 
apresentado pela Diretoria Executiva, dizendo que, tendo recebido incumbência da 
Diretoria para elaborá-lo, o fez calcado na sugestão de Bauru, no trabalho desenvolvido pela 
UME de Santos e no trabalho feito pela FEESP, e que no final desta reunião fará a entrega 
de cópia mimeografada aos órgãos da USE. Convidado a falar, o confrade Richard 
Simoneti, autor do projeto original, diz que nada tem a comentar por hora, pois o assunto 
é passível de estudos e discussão. Retomando a palavra diz o sr. Presidente que considera 
impraticável a criação de Fundo centralizado na Capital. Sobre o assunto falaram também 
os confrades José Farias e Miguel de Jesus. 



 

 

 
Departamento de Mocidades: O Diretor do Departamento comunica a realização, na 
cidade de Taubaté, em julho último, do 4º Curso de Preparação de Dirigentes de 
Mocidades, informando pormenores do mesmo, como por exemplo: 27 técnicas de ensino 
foram transmitidas aos participantes. Informa também que já está programada a realização 
do 5º Curso. Sobre a 2ª Comjesp, usou da palavra o confrade João Rocha, membro do seu 
Conselho Diretor, dizendo do entusiasmo dos moços que compareceram às prévias, e 
pedindo que se incentivem moços e Mocidades a participarem dessa Confraternização. 
Informa que o trabalho já está todo estruturado e que tem havido problema com endereço 
de entidades. Diz ainda que a expedição de correspondência tem sido normal, embora seu 
recebimento tem sido irregular. Para sanar essa irregularidade o sr. Presidente sugere a 
criação de grupos para visitarem as regiões. O confrade Apolo Oliva sugere que o Conselho 
Diretor convide as Federações para que enviem 2 representantes de cada Estado com vistas 
a outra Concentração das Mocidades do Brasil. Informou ainda o confrade Rocha que está 
marcada a 3ª prévia, ainda neste ano, na cidade de Jaú. Falaram também sobre o assunto 
Miguel de Jesus e Milton Filipelli. 
 
Departamento de Arte: O sr. Presidente faz a apresentação do confrade Hélio Rossi, Diretor 
do Departamento de Arte. Após essa apresentação o confrade Rossi usa da palavra para 
expor as linhas gerais do seu Departamento, fazendo referencias ao nome escolhido 
“Spiritart” e ao logotipo, à ideia de se realizar uma Pinacoteca, importação de partituras 
musicais recebidas mediunicamente, etc. Conclama os afeiçoados da arte a se interessar 
pelo assunto, estabelecendo contato com ele. Falaram ainda Apolo Oliva e o dr. Ary Lex. 
 
Departamento de Educação: O Diretor do Departamento teve considerações sobre o 
problema educacional em nosso Estado, informando das atividades do Instituto Espírita 
de Educação, e comunicando que as atividades do seu Departamento estão atribuídas ao 
Instituto. Usaram da palavra também José Nascimento, Miguel de Jesus, profa. Adriana 
Tavares, e Pedro Carrara. 
 
Reunião do CDE: Marcada a data de 12 de dezembro p. f., na Capital, para a próxima 
reunião. 
 
Fusão USE / FEESP: Rejeitada proposta do confrade Carlos Dias, a qual concederia prazo 
até o dia 15/10/71 para que a Comissão Mista entregasse suas conclusões finais, após ter 
usado a palavra Ignácio Giovine e dr. Eurípedes de Castro. Em seguida aprovou proposta 
do confrade Antonio Schiliró, que recomenda à referida Comissão que envide esforços no 
sentido de abreviar seus trabalhos, ficando por ora em suspenso o exame dos documentos 
fiscais da USE. 
 
Palavra Livre: O confrade Abel Glaser informa que distribuirá, em seguida, circulares da 
DE a todos os órgãos sobre colaboração à campanha pró-sede própria da FEESP; Ignácio 
Giovine justificando a não entrega das conclusões do 1º Simpósio Metropolitano; 
Aparecido Belvedere sobre atividades do CME; prof. Walter Acorsi agradecendo ao 
Conselho sua presença em Piracicaba; Apolo Oliva Filho sobre a Exposição do Livro 
Espírita em Buenos Aires; Milton Filipelli pedindo à Secretaria que informe os órgãos 
ausentes; Carlos Jordão da Silva pedindo que se registre e que faca vibrações em favor do 
dr. Flávio Pinheiro, Francisco Raitani e dna. Eugênia da Silva, recém-desencarnados; 



 

 

falaram ainda representantes da LEESP, da 9ª Zona da Capital, de Rio Preto, de Mineiros 
do Tietê, de Araraquara, de Marília, de Santo André dizendo ter representado seu órgão 
junto à 8ª Semana da Fraternidade, em Guaratinguetá; de Bauru e da UME de Piracicaba. 
 
Esgotados os assuntos, às 12,50 horas, o sr. Presidente encerrou a reunião, pedindo ao 
confrade Richard Simoneti que proferisse a Prece Final. E eu, 1º Secretário, lavrei a 
presente ata que depois de lida e aprovada vai por todos assinada. 
 
 

Secretaria, aos 12 de setembro de 1971. 
 















 

 

Ata # 142 – 12 de dezembro de 1971 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos doze dias do mês de dezembro de 1971, reuniu-se ordinariamente o Conselho 
Deliberativo Estadual da USE, nesta Capital de São Paulo, no salão da Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, à rua Maria Paula, 158, conforme circular convocatória expedida 
pela DE, tendo comparecido os seguintes órgãos, consoante assinaturas de seus 
representantes no registro próprio: da Diretoria Executiva: Presidente, Vice-presidente, 
Secretário Geral, 1º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro, Procurador, Presidente do 
CME, Departamento de Arte; das patrocinadoras: Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, Liga Espírita do Estado de São Paulo e Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; das 
Especializadas: Instituto Espírita de Educação; dos Conselhos Regionais Espíritas: Santos 
(1ª), Campinas (3ª), Taubaté (4ª), Araraquara (7ª), Bauru (8ª), Ribeirão Preto (9ª), São José 
do Rio Preto (11ª), Marília (13ª), Adamantina (15ª), Cachoeira Paulista (17ª), 
Fernandópolis (19ª), Franca (20ª), Piracicaba (24ª) e Santo André (26ª); do Conselho 
Metropolitano Espírita: 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª e 19ª UDE e como visitantes 
da cidade de Pirangi e da Associação Médico-Espírita. às 9,15 horas, após prece proferida 
pelo representante de Santos, o sr. Presidente da DE deu por aberta a reunião. 
 
Ata Anterior: foi lida é aprovada a ata da reunião anterior realizada em 12/09/1971. 
 
Expediente: a Secretaria Geral acusou e leu a seguinte correspondência: a) carta do 15º 
CREA, Adamantina, credenciando o professor Nelson Carlos Pereira dos Santos para 
representá-la nesta reunião; b) carta da Liga Espírita do Estado de São Paulo a respeito do 
trabalho Controle da Natalidade; c) Relatório da DE referente ao período de 13/9 a 
12/12/71. 
 
Tesouraria: o CDE toma conhecimento do balancete levantado em 30/11/71. 
 
Conselho Federativo Nacional: nosso representante comenta as conclusões da reunião 
Zonal de Recife e das gestões feitas fraternalmente junto à FEB para que cessem as 
publicações na revista “Reformador” dos artigos sobre Roustaing e para que a mesma não 
se alheie a outros movimentos espíritas desvinculados do sistema federativo nacional. 
 
Fusão USE – FEESP: o sr. Presidente dá notícias dos trabalhos que estão desenvolvidos 
pela Comissão Mista. Pedindo a palavra o representante da FEESP, sr. Edson Leonis, diz 
que o Conselho Deliberativo de sua entidade não chegou a aprovar os 24 itens aprovados 
pela USE, mas que somente aprovou a fusão em princípio, no que foi criticado pelo sr. 
Ignácio Giovine, que alegou julgar o assunto pacífico em virtude do silêncio da Federação. 
O sr. Apolo Oliva Filho comunicou que a Diretoria da Federação em sua última reunião 
aprovou proposta para que ambas as instituições fixe o prazo de 90 dias para o término do 
trabalho. Pedindo a palavra o representante de Taubaté propõe ao CDE não fixar prazo, 
mas recomendar à Comissão Mista urgência nas suas conclusões. O representante de 
Santos propõe emenda à primeira proposta para que, antes da fixação de prazo, se consulte 
os membros da Comissão. Falaram ainda sobre o assunto dos representantes da Federação, 
o Procurador da USE, este fazendo a leitura ao plenário do parecer da representação da 
USE na Comissão, e entregue ao Coordenador da mesma, e por fim o representante de 



 

 

Bauru. Em seguida, o sr. Presidente propõe e o Conselho aprovou conceder o prazo de 90 
dias à Comissão Mista para entregar o anteprojeto, a contar do dia 8 de janeiro de 1972. 
 
Fundo de Divulgação Doutrinária: o sr. Presidente põe em aprovação o trabalho intitulado 
Fundo de Divulgação Doutrinária entregue a todos os órgãos da USE na reunião anterior. 
O representante de São José do Rio Preto propõe que o referido trabalho seja considerado 
como sugestão, o que foi aprovado pelo CD, cabendo a cada órgão pô-lo em prática 
segundo suas necessidades, adaptando-o no que for necessário. 
 
II Comjesp: o sr. Ivan Dutra pede a palavra e dá informações dos trabalhos preparatórios 
que estão sendo desenvolvidos pelo Conselho Diretor do conclave, destacando que em 
Araçatuba, deverá realizar-se a 4ª prévia, nos dias 12 e 13 de Fevereiro de 1972. 
 
Departamento de Evangelização das Novas Gerações: tomou conhecimento, pela palavra 
do seu Diretor, das providências que estão sendo tomadas com vistas aos futuros Encontro 
de Evangelizadores e Cursos para Expositores a serem realizados no interior do Estado. 
 
Controle da Natalidade à luz do Espiritismo: Falaram diversos representantes a respeito do 
assunto, depois de feita a releitura da proposta da Liga Espírita. Posto em aprovação, 
decidiu o CDE excluir o assunto da pauta de suas reuniões, por considerá-lo de 
interpretação e responsabilidade pessoal, observada a orientação contida nas obras da 
Codificação e suplementares, podendo o assunto ser objeto de estudos e divulgação através 
da realização de futuros simpósios promovidos para tal fim. 
 
Próxima reunião do CDE: marcou a data de 12/03/72 para a sua próxima reunião, 
devendo realizar-se na Capital. A oferta da Federação para que a próxima reunião seja 
realizada na Casa Transitória ficou aprovada, porém a efetivação no próximo mandato em 
virtude da próxima, que será a última dessa gestão, necessitar do maior número de 
representantes presentes 
 
Palavra Livre: Usaram da palavra os seguintes: o sr. Presidente, pedindo aos órgãos cuidado 
a fim de se evitar que elementos dos MUEs sejam indicados como oradores de conclaves 
patrocinados pela USE; sr. Agnelo Morato, propondo à USE para se representar no 5º 
Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas; José Farias, informando da oferta que 
receberam para usarem 20 minutos na televisão; o sr. Ignácio Giovine informando sobre 
as atividades de seu órgão, da Comecar e do Calendário Unificado para o ano de 1972; 
Felipe Gimenez sobre palestras doutrinárias na penitenciária do Estado; Miguel de Jesus, 
sobre programa radiofônico em Santo André e sobre coluna espírita no jornal da cidade; 
e, finalmente, representante de Santos e Araraquara. 
 
Esgotados os assuntos o sr. Presidente encerrou a reunião às 13,15 horas, após Prece 
proferida pelo Presidente do CME. E eu, 1º secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois 
de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 
 

Sala de reuniões, aos 12 de dezembro de 1971. 
 














