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Ata # 143 – 12 de março de 1972 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos 12 dias do mês de março de 1972, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo 
Estadual da USE, nesta Capital de São Paulo, nas dependências da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, à rua Maria Paula no 158, conforme circular convocatória expedida 
pela DE, tendo comparecido os seguintes órgãos, consoante assinatura de seus 
representantes no registro próprio: Vice presidente, Secretário Geral, 1º Secretário, 1º 
Tesoureiro, Procurador, Presidente do CME e Diretor do Departamento de Evangelização; 
das patrocinadoras: Feesp ou Federação Espírita do Estado de São Paulo, Liga Espírita do 
Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; das especializadas: Instituto 
Espírita de Educação; dos Conselhos Regionais Espíritas: da 1ª região, da 2ª, da 4ª, da 7ª, 
da 8ª, da 9ª, da 13ª, da 17ª, da 22ª, da 24ª, da 26ª e da 27ª; do Conselho Metropolitano 
Espírita: da 2ª UDE, da 4ª, da 5ª, da 6ª, da 9ª, da 10ª, da 14ª, da 15ª, da 16ª, da 17ª, da 18ª, 
da 19ª e demais pessoas. 
 
Ata Anterior: foi lida é aprovada a ata da reunião anterior, realizada dia 12/12/71. 
 
Expediente: O Secretário Geral deu conhecimento ao plenário do relatório das atividades 
da Diretoria referente ao período compreendido entre 13/12/71 a esta data, do qual 
destacamos: a) inscrição da USE no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda a qual tomou o número 43.305.762/001; b) O jornal Unificação far-se-á 
representar no V Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas, na cidade de Niterói, nos 
dias da chamada Semana Santa; c) os trabalhos da Comissão Mista pró-fusão USE/FEESP 
se encontram em fase final, após o que serão encaminhados às Diretorias das respectivas 
entidades; d) a USE envidará esforços para estar presente na III Reunião Zonal do 
Conselho Federativo Nacional da FEB, na condição de observadora, na cidade de Goiânia, 
nos dias da chamada Semana Santa; e) a IV Reunião Zonal do Conselho Federativo 
Nacional será em setembro deste ano, na cidade de Curitiba-PR; f) A UDE da 9ª zona 
(Capital) iniciou e está dando continuidade às palestras quinzenais na Penitenciária do 
Estado; g) o Conselho Metropolitano Espírita iniciou o seu programa radiofônico semanal, 
pela rádio Difusora de Guarulhos, aos domingos, das 6,30 às 6,55 horas; e h) entrega a 
todos os representantes presentes do convite-programa da II Comjesp, que se realizará em 
Marília, nos dias da chamada Semana Santa. 
 
Tesouraria: tomou conhecimento do balancete da tesouraria, levantado em 29 de fevereiro 
p. p., e aprovou proposta da DE elevando para Cr$ 0,40 (quarenta centavos) o preço do 
jornal Unificação. finalizando, o 1º Tesoureiro fez um apelo aos órgãos em débito para que 
saldem seus compromissos  
 
Conselho Federativo Nacional: nosso representante informa ao plenário que a FEB 
atendeu às ponderações de São Paulo, diminuindo a divulgação das obras de J. B. Roustaing 
na revista Reformador. O representante da LEESP expõe e pede ao nosso representante 
junto àquele órgão que promova gestões junto à FEB no sentido de não ser feita a 
propaganda daqueles livros nas obras de sua publicação. Propõe também ao CDE que se 
manifeste ao CFN, se for oportuno, definindo sua posição face ao problema “Roustaing”. 
Sobre o assunto usaram da palavra também representante dá 18ª Zona da capital e da 8ª 
região. Posta em votação a proposta foi aprovada por maioria. 



 

 

 
Assembleia Geral Ordinária: o CDE aprovou a data de 9 de julho p. f., nesta Capital, para 
a realização da próxima AGO. O local será marcado futuramente. Por proposta do 
representante da 1ª região o plenário aprovou realizá-la em um dia somente, a partir das 8 
horas. No entretanto, a entrega de credenciais será feita a partir do dia anterior (8), das 15 
às 18 horas, e no próprio dia 9, das 8 às 9 horas. O representante do CME informa que os 
confrades do Interior que quiserem hospedagem podem dar seus nomes a partir de hoje. 
 
Departamentos: usaram da palavra para discorrer sobre suas atividades os Diretores de 
Assistência Social e Evangelização das Novas Gerações. 
 
II Comjesp: o confrade João Rocha, de Marília, fala sobre esse próximo conclave, 
informando que os convites programas estão sendo hoje distribuídos, que esperam receber 
cerca de 700 jovens no conclave, que convites estão sendo enviados aos órgãos da USE 
oferecendo acomodação. Altivo Ferreira sugere ao CD da II Comjesp que convites sejam 
enviados aos órgãos componentes do CDE. Finalizando, João Rocha fala sobre a prévia 
realizada em Araçatuba. 
 
Palavra Livre: usaram da palavra livre: a) Carlos Dias, Miguel de Jesus sobre o Instituto 
Espírita de Educação; e comunica a 6ª Semana Espírita de Santo André, de 19 a 25/03/72. 
Informa também que Centros Espíritas de sua cidade estão sendo visitados pelo 
Departamento Federativo da Feesp, estranhando o fato. Sobre esse assunto falaram 
também Milton Filipeli, Carlos Jordão da Silva e dr. Eurípedes de Castro, e por fim o 
plenário não aprovou proposta no sentido de se oficiar à FEESP expondo o 
descontentamento de alguns órgãos; b) Aparecido Belvedere, pela UDE da 18ª zona e pelo 
CME justifica a não entrega do relatório do I Simpósio Metropolitano e propõe que a USE 
envie carta de congratulações à Rádio Mulher, pelo transcurso do 1º aniversário do 
programa No Limiar do Amanhã; c) Roberto Previdelo, de Bauru, pede explicações sobre 
a não publicação da réplica do MUE ao artigo do prof. J. Herculano Pires no que foi 
atendido; d) Altivo Ferreira, de Santos, informando que hoje às 18 horas o Diretor de 
Estudos da Mocidade Espírita Estudantes da Verdade falará em uma igreja católica sobre 
reencarnação, a convite de seus dirigentes e e) João Rocha dando notícias de Marília e do 
Encontro de Dirigentes, em Tupã, dias 14 e 15/11/71. 
 
Esgotados os assuntos, às 13 horas foi encerrada a reunião com prece proferida por Nely 
de Barros. 
 
Em tempo: a reunião foi aberta às 9,20 horas, com prece proferida pelo dr. Jaime Monteiro 
de Barros e foi presidida por Carlos Jordão da Silva. E eu, 1º secretário, lavrei da reunião a 
presente ata, a qual depois de lida e aprovada vai por todos assinada  
 
Em tempo: Na página 50 à linha 30 leia-se 6ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo; 
e nesta página à linha 11, ao invés de Roberto Previdelo, leia-se Durval Previdelo. 
 

Secretaria, aos 12 de março de 1972. 
 
 
Assinaturas. 















 

 

Ata # 144 – 09 de julho de 1972 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Nesta data de nove de julho de 1972, após a suspensão temporária dos trabalhos da XIII 
Assembleia Geral Ordinária da USE, e conforme assinaturas de seus Conselheiros no 
registro próprio, reuniu-se o Conselho Deliberativo Estadual da USE, nas dependências da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, com a finalidade de eleger e empossar a nova 
Diretoria Executiva da USE para o biênio julho/72 a junho/74. Aproximadamente às 11 
horas o sr. Antonio Schiliró presidindo a reunião, lembra aos senhores presentes que 
somente os Conselheiros efetivos do CDE é que terão direito a voto. Em seguida o sr. 
Presidente pede ao Secretário que faça a leitura da correspondência recebida, alusiva às 
eleições da DE principiando pela da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Em síntese, a 
carta datada de 12 de junho p.p. enviada pela Liga Espírita, enumeradas as razões por que 
o faz, lança o nome do dr. Eurípedes de Castro à Presidência da USE, em uma chapa de 
renovação e propondo à Assembleia indicar os srs. Luiz Monteiro de Barros e Carlos Jordão 
da Silva como Presidentes de Honra desta instituição. Em seguida é feita a leitura de carta 
da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém apoiando a proposta da Liga. Carta do Clube dos 
Jornalistas do Estado de São Paulo, também apoiando a proposta da Liga. Carta da União 
Federativa Espírita Paulista também apoiando a proposta da Liga e credenciando seus 
representantes. Carta da Federação Espírita do Estado de São Paulo propondo ao CDE 
que reeleja a atual Diretoria com remanejamento de alguns cargos e aproveitamento do 
nome de Ignácio Giovine. Prosseguindo o sr. Presidente, em vista da inscrição de diversos 
oradores, propõe ao plenário medidas disciplinadoras para o uso da palavra, que visa logo 
a seguir, tendo sido aprovado, por maioria absoluta, que se limita a 5 minutos para cada 
orador, e ao dr. Eurípedes de Castro, excepcionalmente, 10 minutos, e que não permitidos 
apartes aos oradores inscritos. Pela ordem dos inscritos, usa da palavra o confrade Carlos 
Jordão da Silva justificando a razão pela qual a Federação propõe a reeleição. Com 
referência à Presidência de Honra, mencionada na carta da Liga, diz o confrade Jordão que 
ele e o dr. Monteiro não aceitam essas homenagens por acharem que os cargos, na doutrina, 
são puramente encargos. Em seguida usa da palavra o dr. Eurípedes de Castro dizendo que, 
a Liga ao postular a renovação se coloca em oposição à tese da Federação; ressalta artigo 
publicado no jornal Espiritismo e Unificação, de Santos, sugerindo renovação. Em seguida 
tece comentários em torno do problema da fusão USE / FEESP e que considera necessária 
a renovação do Presidente, Vice-Presidente e Secretário Geral. Diz também que a carta da 
Federação contraria a Assembleia da mesma e considera que a USE precisa de maior 
dinamismo. Usa da palavra em seguida o sr. Emílio Manso Vieira dizendo que se recusa a 
sua candidatura a cargos da DE. E que considera a renovação necessária, mas que não a 
julga prudente no momento em virtude da fusão, pedindo a formação de uma chapa única. 
Usa da palavra, prosseguindo, o confrade Eduardo Costa, da Sinagoga, dizendo que 
embora indicado não aceitará cargo na DE e se refere à carta enviada pela sua instituição e 
lida há instantes atrás. Em sequência, usa da palavra o confrade José Balbino Cardoso, de 
Araraquara, agradecendo a atenção da Diretoria cujo mandato ora se extingue e tecendo 
elogios à pessoa do dr. Eurípedes de Castro. O dr. Ary Lex, falando pelo Instituto Espírita 
de Educação, postula a reeleição da atual Diretoria, e dá boas vindas ao retorno do Clube 
dos Jornalistas e da União Federativa. Apolo Oliva Filho, pela Federação, lendo carta 
datada de 5/7/72 da Comissão Mista, digo, Permanente do Conselho Deliberativo da 
FEESP e dirigida à DE da Federação, informando que na reunião de 22/6/72 foi aprovada 
a proposta da reeleição da atual Diretoria da USE, por unanimidade, à exceção de um 



 

 

Conselheiro, e acrescentando que só aceita ocupar cargo na DE se for reeleita, no total, a 
atual Diretoria da USE. Ainda pela ordem dos inscritos, toma a palavra Ignácio Giovine 
agradece a indicação de seu nome, mas que só aceitava a 2ª tesouraria, em virtude de suas 
condições físicas. Passando a Presidência ao confrade Miguel de Jesus, usa da palavra 
confrade Antonio Schiliró, pela USE da 2ª Zona, apresentando a chapa do órgão que 
representa e que, apesar das indicações, só tem condição para aceitar a 2ª Secretaria. Milton 
Filipelli faz a leitura de trabalho redigido pelo confrade Gimenez, da 9ª Zona, a título de 
esclarecimento. O sr. Presidente, a seguir, considera importante a apresentação das chapas 
e que se definam os indicados para as duas chapas. Usaram da palavra os indicados, tendo 
a maioria aceitado somente cargo em uma chapa e a minoria em qualquer chapa. Após 
algumas considerações em torno das chapas, e após o plenário ter deliberado que a eleição 
seja por escrutínio secreto, o sr. Presidente suspendeu a reunião por 40 minutos, a fim de 
que os presentes participassem do lanche, ocasião em que o dr. Eurípedes de Castro 
organizará a sua chapa. Reiniciado os trabalhos às 13,50 horas, pede o sr. Presidente que o 
dr. Eurípedes dê conhecimento dos seus companheiros de chapa, feito o que, e para efeito 
de votação, passam a denominar-se “chapa nº 1”, a da reeleição da atual DE e a “chapa nº 
2” a composta e encaminhada pelo dr. Eurípedes. A “chapa nº 1” é composta dos seguintes, 
seguindo a ordem dos cargos: dr. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Abel 
Glazer, Apolo Oliva Filho, Antonio Schiliró, Paulo Alves de Godoy, Carlos Dias, Igna1cio 
Giovine. A “chapa nº 2”: dr. Eurípedes de Castro, Guido Del Picchia, Miguel de Jesus, 
Marília de Castro, Evany Figueira, Eduardo da Costa, Flávio Fusco, Ignácio Giovine e dr. 
José Maria Lobato Filho. Em vista de algumas dúvidas surgidas a respeito da votação do 
plenário resolve que os votantes votarão em escrutínio secreto na chapa nº 1 ou chapa nº 
2, vencendo esta proposta por 22 votos contra 19. Em seguida, o ser. Presidente fez a 
chamada, de todos os órgãos votantes, no total de 41, para que depositassem seus votos na 
urna. A mesa apuradora, composta dos confrades Durval Previdelo e Miguel de Jesus 
acusou, terminados os trabalhos, acusou o seguinte resultado: votos cancelados, 1; votos 
em branco, 5; chapa nº 2, 11; e a chapa nº 1, a vencedora com 24 votos. Terminada a 
votação o sr. Presidente declara empossada a nova Diretoria, para o biênio 1972/1974 e 
que está assim constituída: Presidente – dr. Luiz Monteiro de Barros; Vice-Presidente – 
Carlos Jordão da Silva; Secretário Geral – Abel Glazer; 1º Secretário, Apolo Oliva Filho; 2º 
Secretário – Antonio Schiliró; 3º Secretário – Paulo Alves de Godoy; 1º Tesoureiro – Carlos 
Dias e 2º Tesoureiro – Ignácio Giovine, e para Procurador – dr. Eurípedes de Castro. Em 
seguida escolhe o primeiro domingo de setembro, na cidade de São José do Rio Preto para 
a próxima reunião do CDE. Posteriormente, a palavra é oferecida ao dr. Luiz Monteiro de 
Barros e José Gonçalves Pereira que falam da tese elaborada pelo Departamento de 
Assistência Social, denominada “Assistência Social Espírita e Serviço Social”, a qual deverá 
ser apresentada na Zonal do Conselho Federativo Nacional da FEB, em setembro próximo, 
na cidade de Curitiba, e na impossibilidade de se enviá-la aos órgãos o plenário decidiu dar 
um voto de confiança à Diretoria a fim de que referida tese seja apresentada naquele 
conclave em nome da USE. Finalizando a reunião do CDE, usam da palavra os confrades 
Carlos Jordão da Silva e dr. Luiz Monteiro de Barros, que se referem às eleições fazendo 
apelo à união e ao trabalho dos confrades eleitos e não eleitos em prol da causa. Falam em 
seguida José Balbino Cardoso e Attílio Campanini. A seguir o sr. Presidente dá por 
terminados os trabalhos do CDE, às 15 horas. 
 
 
Secretaria, aos 5 de julho de 1972. 



 

 

 
Assinaturas. 
 
 

















 

 

Ata da XIII Assembleia Geral Ordinária da 
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 

Realizada em 09 de julho de 1972 
 
 
Aos nove dias do mês de julho de 1972, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, as 
sociedades unificadas, órgãos constitutivos e demais componentes da USE, consoante 
suas assinaturas no Registro de Presença próprio, nesta Capital, à rua Maria Paula, 158, 
dependências da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A Assembleia foi 
considerada instalada pelo Presidente da Diretoria Executiva dr. Luiz Monteiro de Barros, 
às 9,15 horas, após Prece proferida pelo dr. Jaime Monteiro de Barros, da UME de 
Ribeirão Preto. Feito isto o sr. Presidente faz a leitura da convocação publicada no Diário 
Oficial do Estado, edição no 96, página 26, do dia 24 de maio de 1972, da qual foi enviada 
cópia mimeografada a todos os órgãos da USE, a qual diz o seguinte: “Na conformidade 
do disposto no artigo 38º do Estatuto, convoco os srs. representantes a comparecerem 
à XIII Assembleia Geral Ordinária da USE, que se realizará a partir das 8 horas do dia 9-7-
72, à rua Maria Paula, 158, Capital, a fim de: a) apreciar as contas da administração cujo 
mandato se extingue; b) dar posse aos membros do Conselho Deliberativo Estadual; c) 
tomar conhecimento e deliberar sobre todos os assuntos submetidos à sua apreciação 
que lhe digam respeito; d) tomar conhecimento da eleição da nova Diretoria Executiva. 
São considerados representantes, os previstos no artigo 3º do Regimento Interno. Em 
seguida o sr. Monteiro de Barros pede ao plenário que eleja, de acordo com o Regimento 
Interno, a mesa diretora da Assembleia, a qual, eleita e empossada, é assim constituída: 
Presidente – Antonio Schiliró; primeiro Vice-Presidente – Miguel de Jesus; segundo Vice-
Presidente – Milton Ferreira e terceiro Vice-Presidente – Durval Previdelo; para a 
secretaria da mesa foram indicados os confrades: Attílio Campanini, Carolina Flor de Luz 
Matos e Marília de Castro. O Secretário Geral da USE, confrade Abel Glazer, 
estatutariamente, assessora a mesa diretora. O confrade Antonio Schiliró, usando da 
palavra, sau1da o plenário solicitando aos companheiros que sejam objetivos em suas 
explanações, evitando assim maior perda de tempo. Em seguida, submete ao plenário a 
discussão e votação do Regimento Interno, tendo a Secretaria já distribuído aos órgãos 
cópia do Regimento aprovado anterior, o qual posto em votação foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida de acordo com o artigo 6º do Regimento foi indicada a 
Comissão de Redação Final, cujas atribuições já estão previstas no Regimento: confrades 
Milton Filipelli, Paulo Alves de Godoy e Neli de Barros. Prosseguindo, como 5º item da 
ordem do dia, o sr. Presidente deu a palavra ao confrade Abel Glazer para que procedesse 
à leitura do relatório bienal da Diretoria Executiva. Terminada a leitura pede o confrade 
Carlos Jordão da Silva para que se acrescente ao relato1rio a mensagem enviada pela 
Federação Espírita do Estado do Rio, de união e confraternização aos espíritas de São 
Paulo. O confrade Carlos Dias faz a apresentação do Balanço Geral da Tesouraria 
referente ao biênio que ora se encerra. Submetida a apreciação do plenário foram as 
contas aprovadas, bem como o relatório da Secretaria, usando da palavra os seguintes 
para informar outras atividades de seus órgãos: Henrique Diegues, do 1º CRE, justificando 
a falta de Altivo Ferreira; de Santo André comunicando que a Câmara local aprovou 
projeto de se denominar “Praça Allan Kardec” a um dos logradouros da cidade; Carlos 
d’Amico, do CME, informando que já saldou os compromissos; Agnelo Morato, de Franca, 
se referindo ao acúmulo de cargos entre Secretário Geral e Diretor do Departamento de 



 

 

Mocidades, provocando dispersão de energias; Miguel de Jesus, informando que as 
UMEs do seu CRE colaboraram na construção da nova sede da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, acrescentando o confrade Carlos Dias que esses valores estão sendo 
encaminhados por intermédio da USE. Como item 6º da ordem do dia o sr. Presidente 
pede ao confrade Abel Glazer que desse conhecimento ao plenário dos novos 
componentes do Conselho Deliberativo Estadual da USE, para o biênio 1972 a 1974, o 
que foi feito, tendo em seguida referidos Conselheiros considerados empossados pelo sr. 
Presidente, o qual estendeu a posse também aos Conselheiros que não puderam 
comparecer à reunião do CDE que ora deverá se iniciar. E a fim de que prossiga a 
Assembleia, no seu item 7º, o sr. Presidente suspende os trabalhos para que se reúna o 
Conselho Deliberativo Estadual. 
 
Prosseguem desse instante em diante os trabalhos da XIII Assembleia Geral Ordinária, a 
qual toma conhecimento da nova Diretoria eleita e empossada na reunião do CDE, 
recém-terminada. Na palavra livre, item 9º da ordem do dia, usaram da palavra os 
confrades Felipe Gimenez, Durval Previdelo e Pedro Carrara. 
 
Em tempo: na página 55 acrescente aos membros da chapa nº 1, o do dr. Eurípedes de 
Castro. No tocante à Praça Allan Kardec a mesma é localizada na cidade de Santos e não 
Santo André. E por fim o representante de Santo André solicita correção na ata onde diz 
que as UMEs não estão colaborando na campanha da nova sede da FEESP, mas sim que 
pediram esclarecimento a respeito da campanha e do material entregue aos CREs. 
Esgotados os assuntos foi declarada encerrada a XIII Assembleia Geral Ordinária, às 15,50 
horas, após Prece proferida pela confreira Marília de Castro. Antes, porém, a Comissão 
de Redação Final faz a leitura das resoluções finais desta Assembleia. E eu, secretário da 
mesa, lavrei a presente ata a qual depois de lida foi aprovada pelo plenário. 
 
 
Secretaria, aos 9 de julho de 1972. 
 
Assinaturas. 
 











 

 

Ata # 145 – 03 de setembro de 1972 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos treis dias do mês de setembro de 1972, reuniu-se ordinariamente o Conselho 
Deliberativo Estadual da USE, na cidade de São José do Rio Preto, dependências da 
instituição Nosso Lar, conforme circular convocatória expedida pela DE, com a presença 
dos seguintes conforme assinaturas no registro próprio: da Diretoria Executiva: dr. Luiz 
Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Antonio Schiliró, Ignácio Giovine e Attílio 
Campanini; das sociedades patrocinadoras: Federação Espírita do Estado de São Paulo e 
Liga Espírita do Estado de São Paulo; das sociedades especializadas: Instituto Espírita de 
Educação; dos conselhos regionais espíritas: 7º, 9º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 17º, 19º, 22º e 
26º; do Conselho Metropolitano Espírita: 2ª, 6ª, 10ª, 12ª, 14ª, 16ª, 17ª, 18ª e 19ª UDE, e 
diversos visitantes. Os representantes Emílio Manso Vieira e Abílio R. Braga, do IEE e 
UDE 6ª Zona foram substituídos, somente nesta reunião respectivamente por Antonio 
Schiliró e Carolina Flor de Liz Matos. Às 9,15 horas, após proferir a Prece deu por iniciada 
a reunião. 
 
Ata anterior: foi lida é aprovada ata da reunião anterior, realizada em 12 de março p.p.  
 
Expediente: tomou conhecimento do relatório da Diretoria Executiva relativo ao período 
julho/agosto p.p. e do Balancete da Tesouraria levantado em 31 de julho p.p. A DE, 
consoante relatório, comunicou a constituição dos seus Departamentos a saber: Doutrina 
– dr. Luiz Monteiro de Barros; Assistência Social - José Gonçalves Pereira; Organização - 
Ignácio Giovine; Evangelização - Fábio Dutra; Publicidade - Paulo Alves de Godoy; 
Mocidades - Abel Glaser; Finanças - Carlos Dias; Artístico - Hélio Rossi; Jurídico – dr. 
Eurípedes de Castro; Educação - a cargo do Instituto Espírita de Educação e Social - 
Antonio Schiliró. A seu pedido, a DE comunicou que o CME, a FEESP e o Instituto 
Espírita de Educação indicaram os seguintes confrades para integrarem as Comissões 
Executivas dos departamentos: Doutrina - Ney Prieto Peres (FEESP); Organização - Aluísio 
Paulo de Sá Palhares (FEESP) e Eden Dutra Nascimento (CME); Publicidade - Jamil 
Salomão e Merhy Seba (CME); Social - João Batista Laurito (FEESP); Artístico - Maria 
Henriqueta Moreira (FEESP) e Omleto Papescu, Rubens de Souza e Walter Gregnanini 
(CME); Educação - Tereza Trindade, Marta Maria de Camargo Kastrup e Lucia Firmino 
Medeiros (IEE). Ainda dos assuntos pendentes do relatório da Diretoria o CDE: a) 
recomenda aos órgãos da USE e demais sociedades que toda a distribuição de livros e 
mensagens espíritas junto à Penitenciária do Estado de São Paulo seja feita através da UDE 
da 9ª Zona que vem centralizando o trabalho de divulgação da Doutrina Espírita junto 
àquele presídio; b) tomou conhecimento de que será realizada, de 7 a 9 do corrente, em 
Curitiba, a IV Reunião Zonal do Conselho Federativo Nacional da FEB; São Paulo levará 
a tese - Subsídios para o Estudo da Assistência Social Espírita e Serviço Social, não 
apresentada a este Conselho por razões de tempo; c) registrou a substituição de 
representantes da 5ª e 18ª UDE, srs. Abel Glazer e Ignácio Giovine, respectivamente, por 
Flávio Tavares Fusco e Alcebíades Beltran. 
 
Conselho Federativo Nacional: nosso representante junto a esse órgão, confrade Carlos 
Jordão da Silva, dá notícias da última reunião e da fusão que processa entre sociedades 
federativas sediadas no estado da Bahia. 
 



 

 

Fusão USE/FEESP: Recebeu da DE 350 exemplares do anteprojeto de Estatuto da nova 
entidade que surgirá após a fusão da USE e FEESP, estabelecendo uma taxa de Cr$ 10,00 
para cada órgão (UDEs e CREs) para pagamento desse anteprojeto, e marcando o prazo de 
90 dias para a entrega de sugestões, as quais deverão ser enviadas sempre em duas vias, 
extinguindo se referido prazo em 10/12/72 . 
 
Plano Bienal de Trabalho: O CDE aprovou, por sugestão da Diretoria, o mesmo Plano 
Bienal de Trabalho do exercício anterior, para o exercício 1972 a 1974. 
 
Próxima reunião do CD: O plenário aprovou a data de 10 de dezembro p.f., na Capital, 
para a realização da próxima reunião; decidiu também que as próximas reuniões sejam 
todas na capital, a fim de que se obtenha a presença de um maior número de Conselheiros. 
Aprovou também, com relação às atas que a partir da próxima reunião seja feita a sua leitura 
total e não somente da sua súmula publicada no Unificação. 
 
Palavra livre: recebeu do confrade José Farias, antigo representante do 11º CRE neste 
Conselho, trabalho escrito sobre unificação; usaram da palavra os seguintes: representante 
da Liga Espírita do Estado de São Paulo sobre suas atividades federativas; de Adamantina, 
que a seguir distribuiu flâmulas aos presentes; de Araraquara, sobre a reorganização das 
UMEs de ibitinga e Tabatinga (???); do CME sobre as atividades deste órgão; de Ribeirão 
Preto sobre atividades do CRE e comunicando a desencarnação do filho do confrade 
Agnelo Morato, ocorrido em julho último; da FEESP; do 11º CRE; e UME de Rio Preto; 
do 13º CRE; do 22º CRE; de Antonio Schiliró propondo a publicação de mensagens sobre 
o Sesquicentenário da Independência do Brasil e Carlos Jordão da Silva comunicando que 
a USE e a FEESP foram convidadas a participar dessas festividades. 
 
Esgotados os assuntos, às 13,30 horas, o sr. Presidente encerrou a reunião após prece 
proferida pelo representante do CRE de Rio Preto. Eu, secretário ad-hoc, lavrei a presente 
ata a qual depois de lida é aprovada vai assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 3 de setembro de 1972. 
 

Assinaturas 













 

 

Ata # 146 – 10 de dezembro de 1972 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos dez dias do mês de dezembro de mil novecentos e setenta e dois, às 9,30 horas reuniu-
se ordinariamente o Conselho Deliberativo Estadual da “USE”, no salão dr. Bezerra de 
Menezes, da FEESP, à rua Maria Paula, 158, nesta Capital, conforme circular convocatória 
da Secretaria Geral da USE, datada de 13/11/72, com a presença dos seguintes que 
assinaram o respetivo Livro de Presença: Da Diretoria Executiva: Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, Abel Glazer, Apolo Oliva Filho, Carlos Dias, Ignácio Giovine, 
Eurípedes de Castro, mais Attílio Campanini (do CME), Fábio Dutra (do Departamento 
de Evangelização), Hélio Rossi (do Departamento Artístico), José Gonçalves Pereira (do 
Departamento de Assistência Social). Sociedades Inicialmente Patrocinadoras com 
representantes da FEESP, LEESP, da UFEP e da Sinagoga. Sociedades especializadas com 
representantes do IEE e do Clube dos Jornalistas Espíritas e da Associação Médico-Espírita. 
Conselhos Regionais com representantes do 1º CRE, 4º CRE, 7º CRE, 8º CRE, 9º CRE, 
11º CRE, 13º CRE, 15º CRE, 17º CRE, 19º CRE, 24º CRE, 25º CRE, 26º CRE. Conselho 
Metropolitano Espírita com representantes da 3ª UDE, 4ª UDE, 5ª UDE, 6ª UDE, 10ª 
UDE, 12ª UDE, 16ª UDE, 17ª UDE, 18ª UDE, 19ª UDE. Às 9,30 horas o Presidente da 
DE dr. Luiz Monteiro de Barros deu por iniciada a reunião com prece feita pelo dr. Walter 
Acorsi. Ata anterior foi lida e aprovada, com a retificação de que o sr. Aluísio Paulo de Sá 
Palhares não aceitou de integrar-se no Departamento de Organização da DE da USE. Pelo 
Secretário Geral foi apresentado o relatório das atividades trimestrais da Diretoria: desse 
relatório o CDE aprovou as modificações introduzidas no Departamento de Publicidade 
seguintes: do nome: passa a chamar-se Departamento de Divulgação, subdividido em três 
setores: Editoração (responsável Paulo Alves de Godoy), Propaganda (responsável Merhy 
Seba), Promoção (Jamil Nagib Salomão). O CDE aprovou também que o Departamento 
Social passe a se chamar Departamento de Relações Públicas. O sr. Presidente falou da 
representação da USE no CFN da FEB, especificamente sobre a 4ª Reunião Zonal realizada 
em setembro de 1972 em Curitiba; informou sobre a próxima reunião dos Presidentes das 
Sociedades Espíritas Federativas de Âmbito Estadual, em janeiro de 1973, em Brasília, onde 
a delegação da USE estará presente. A seguir o Secretário Geral informou, a propósito do 
anteprojeto da fusão “USE-FEESP”, as sugestões recebidas. Os representantes do 4º CRE, 
7º CRE, 5ª UDE e da FEESP propuseram a prorrogação do prazo para remessa de sugestões, 
por mais 90 (noventa) dias (proposta aprovada). Várias outras sugestões foram apresentadas 
pelos srs. Ary Lex, Altivo Ferreira, Apolo Oliva Filho, LEESP, mas que se tornaram 
insubsistentes ante à aprovação da prorrogação do prazo por mais noventa dias. A seguir o 
sr. Presidente prestou as seguintes informações: a) Que na reunião havida entre a DE da 
USE e a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém fizera apelo ao Presidente da LEESP dr. 
Eurípedes de Castro para que não entrasse com qualquer notificação jurídica; b) Que no 
dia 6/12/72 recebera a Notificação Jurídica; c) Que não houve tempo para reunir a 
Diretoria da USE, mas que procurou falar com os diretores por telefone; d) Que solicitou 
o pronunciamento de três advogados espíritas dr. José de Freitas Nobre, dr. Francisco 
Carlos de Castro Neves e dr. J. Almeida Castilho, os quais veem incompatibilidade para o 
dr. Eurípedes de Castro continuar como Procurador da USE; que o dr. J. Almeida Castilho 
declarara: “O Consultor Jurídico de uma entidade que venha a notifica-la como medida 
preparatória de processo judicial fica incompatível para o cargo de Consultor Jurídico da 
mesma, pois o advogado não pode pretender ser o patrono de cliente contra o qual se volta 
agindo judicialmente ou com tais e inequívocos propósitos. O dr. Eurípedes de Castro com 



 

 

a palavra rebateu as informações prestadas pelos três advogados no tocante à arguida 
incompatibilidade e de que somente se declara impedido no caso da fusão “USE x FEESP”, 
mas que poderá continuar a exercer a Procuradoria nos demais casos de interesse da USE 
e dos seus órgãos. O sr. Messias Antonio da Silva, Vice-presidente da LEESP, declarou que 
a notificação jurídica é da Diretoria da LEESP e que ela não é contra a FEESP, nem contra 
a USE: é para resguardar direitos da LEESP. O sr. Carlos Jordão da Silva declarou que a 
posição do Presidente da USE dr. Luiz Monteiro de Barros, estava acima de quaisquer 
insinuações e que sempre agiu com bastante lisura; após ter ouvido seus companheiros 
propunha que os membros da DE da USE que também são Diretores da FEESP colocavam 
os seus cargos na USE à disposição do CDE: por proposta do Conselheiro Walter Acorsi, 
o plenário do CDE deu manifestação de apoio a referidos Diretores com salva de palmas: 
o dr. Luiz Monteiro de Barros agradeceu mais aquela demonstração de confiança. O sr. 
Paulo Roberto Pereira da Costa, representante da FEESP, declarou que os dois papéis do 
dr. Eurípedes de Castro, como Procurador da USE e defensor da Notificação Jurídica da 
LEESP são conflitantes, infringindo o item “c” do artigo 20 dos Estatutos da USE. O sr. 
Ricardo Fasenelli, do 11º CRE, estranhou que o dr. Eurípedes, único advogado, tenha 
participado por mais de quatro anos das reuniões da Comissão Mista e que agora se coloca 
contra o anteprojeto que ele ajudou a elaborar e a assinar; outrossim, apresentou proposta 
contendo normas para adesão de Centros Espíritas, a qual será examinada na próxima 
reunião do CDE. O sr. Durval Previdelo, do 8º CRE (Bauru) disse não concordar com as 
agressões verbalísticas; parodiando mensagem psicografada disse que a fusão é urgente, mas 
não é apressada. O sr. Altivo Ferreira, do 1º CRE, disse que se o CDE nomeou a Comissão 
Mista “USE x FEESP” implicitamente, em princípio, o CDE admitia essa fusão. O confrade 
Nestor Masotti, do 19º CRE, reportou-se às dificuldades que a ideia da fusão “USE x 
FEESP” está encontrando, fazendo apelo à LEESP para retirar a notificação juri1dica. O 
sr. Apolo Oliva Filho disse que ante tantas dificuldades e para se evitar males ainda maiores, 
achava prudente sobestar os estudos da fusão “USE x FEESP” por tempo indeterminado. 
Dra. Lisete A. Santana, da Associação Médico-Espírita, teceu considerações sobre a fusão 
da USEB e União Espírita Baiana, recentemente concretizada. Os representantes do 4º 
CRE solicitaram que os ex-membros da USE na Comissão Mista compareçam a Taubaté 
para esclarecerem dispositivos e alternativas do anteprojeto. O sr. Nestor Masotti, do 19º 
CRE, sugeriu que após os noventa dias já prorrogados a DE da USE ou uma Comissão 
tenha mais noventa dias para examinar as sugestões recebidas e elaborar o projeto final. O 
sr. Aparecido Belvedere da 18ª UDE disse que no seu entender existe a incompatibilidade 
do dr. Eurípedes de Castro continuar na Procuradoria. O sr. Attílio Campanini, presidente 
do CME, sugeriu que dentro de noventa dias o dr. Eurípedes de Castro defina-se pela 
Procuradoria da USE ou pela Notificação Jurídica da LEESP. O sr. J. B. Cardoso, do 7º 
CRE, também apelou para que o dr. Eurípedes e a LEESP retirassem aquela Notificação. 
Ante o esclarecimento do dr. Altivo Ferreira, do 1º CRE, de que a Notificação por Cartório 
feita pela LEESP é para assegurar direitos o CDE resolveu desobrigar a DE da USE de 
tomar quaisquer providências relativas à Notificação Jurídica da LEESP e de quaisquer 
responsabilidade dela decorrente. O sr. José Gonçalves Pereira fez a entrega ao opu1sculo 
sobre Assistência Social à luz do Espiritismo e Serviço Social aos representantes presentes 
e fez a leitura das conclusões da Reunião Zonal de Curitiba. Decidiu-se que a próxima 
reunião do CDE será em 11/3/73 nesta Capital, nas dependências da FEESP (Sede Nova). 
O sr. 1º Tesoureiro propôs a atualização dos preços do jornal Unificação: exemplar Cr$ 
0,50, assinatura anual Cr$ 8,00, para exterior Cr$ 10,00 (aprovado). Sugeriu-se eliminar 
na presente reunião o item “Palavra livre” (aprovado). A prece final fez o sr. José Oliveira 



 

 

Reis, de Marília. Esgotados os assuntos, às 13,30 horas, o sr. Presidente encerrou a reunião. 
Para constar, eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada vai 
assinada como de praxe. 
 
Assinaturas. 
















