
1972
Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

10 e 24 de Janeiro
28 de Fevereiro

13 e 27 de Março
10 e 24 de Abril
08 e 22 de Maio
12 e 26 de Junho

10, 24 e 31 de Julho
13 e 28 de Agosto

11 e 25 de Setembro
09 e 23 de Outubro

13 e 27 de Novembro
11 de Dezembro



 

 

Ata # 38 - 10 de janeiro de 1972 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos dez dias do mês de janeiro de 1972, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua sede 
social nesta Capital, presentes diversos diretores conforme suas assinaturas no registro 
próprio: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campagnini, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine e 
Hélio Rossi, 

justificadas as faltas de Fábio Dutra e José Gonçalves Pereira. Às 20,10 horas o confrade Carlos 
Jordão da Silva proferiu a Prece Inicial, presidindo a reunião até a chegada do sr. Presidente o 
que se deu minutos depois. 
 
ATA ANTERIOR: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, realizada dia 27 de dezembro p.p. 
 
EXPEDIENTE: A Secretaria Geral recebeu: a) carta do Movimento Universitário Espírita de 
Campinas oficializando seu pedido para que o jornal Unificação publique a réplica ao artigo do 
prof. Herculano Pires. A resposta será dada depois do nosso Departamento Jurídico receber 
pareceres de outras pessoas sobre a obrigatoriedade da publicação; b) carta da UME de Santo 
Anastácio a respeito da campanha pró-sede da FEESP; c) da Federação Espírita Sergipana 
comunicando eleição da nova diretoria.  
 
CONSELHO FEDERATIVO NACIONAL: Informada à DE que o CFN acatou as ponderações de São 
Paulo, e criou um grupo de trabalho para estudar a forma de participação em outros 
movimentos. Dia 31/3/72 será realizada a Terceira Reunião Zonal, tendo sido já marcada a 
Quarta, em Curitiba, para setembro deste ano. O sr. Presidente revela sua preocupação nas 
teses para essa Reunião. A DE toma conhecimento da passagem por São Paulo do confrade 
Noraldino de M. Castro e Francisco Ghighone. 
 
DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: Informa a realização dia 23/1, em Marília, do Encontro de 
Expositores e de que o 5º Curso está em andamento. 
 
DEPARTAMENTO DE ARTE: Há informações de suas atividades. Entrega trabalho para o 
Unificação que será publicado em nome do confrade Rossi, em vista de expender opiniões 
pessoais. 
 
CME: Comunica o início do seu Programa Radiofônico, a partir do 1º domingo de março, pela 
Rádio Difusora de Guarulhos, transmitidos semanalmente, pela manhã. Há conhecimento de 
outras atividades metropolitanas. 
 



 

 

ASSEMBLEIA GERAL: A Secretaria expedirá circular aos órgãos, alertando-os sobre as próximas 
eleições. 
 
VÁRIAS: o confrade Schiliró informa ter comparecido à Penitenciária, representando a USE, na 
inauguração das palestras doutrinárias que serão levadas a efeito pela UDE da 9ª Zona. Informa 
ao sr. Presidente que o confrade Flávio Fusco está cuidando da inscrição da USE na C.G.C do 
Ministério da Fazenda. 
 
Esgotados os assuntos, o sr. Presidente, após proferir a Prece, encerrou os trabalhos, às 22,15 
horas. E eu, 1º secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada 
como de praxe.   
 

Secretaria, aos 10 de janeiro de 1972. 
 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 







 

 

Ata # 39 - 24 de janeiro de 1972 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 1972, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em 
sua sede social, nesta Capital, presentes diversos diretores conforme suas assinaturas no 
registro próprio. Foram justificadas as faltas dos srs. Dr. Luiz Monteiro de Barros e Fábio Dutra. 
A reunião foi iniciada na hora regulamentar, sob a presidência do sr. Carlos Jordão da Silva.  
 
Expediente: A Secretaria providenciou: a) ofício à FEESP, solicitando local para a próxima 
reunião do CDE, dia 12/3/72; b) “ordem do dia” da reunião da CDE; recebeu: c) carta da 
Federação Espírita Piauiense, acusando recebimento da circular que comunica o desligamento 
dos MUEs; d) da UME de Lorena, devolvendo ficha cadastral; e) da União Assistencial Espírita 
de Araçatuba pedindo o livro “Legislação e Administração das Instituições sem Fins Lucrativos”; 
f) da UME de Ribeirão Preto, anexando cópias de atas de setembro, outubro e novembro de 
1971; g) do confrade Antonio Paiva Melo cartão de Boas Festas; h) da Livraria e Distribuidora 
de Livros Espíritas de Marília pedindo 10 exemplares do livro atrás referido; i) da Federação 
Espírita Catarinense comunicando o envio de 10 exemplares do livro “Dante Alighieri – o último 
iniciado”, pedindo sua vendagem a Cr$ 20,00 cada, o que foi aprovado. 
 
Jornal Unificação: O confrade Hélio Rossi apresenta à DE a dra. Marília Peregrino Loureiro, que 
se propõe a colaborar com o Departamento de Doutrina da USE. 
 
MUEs: Relativamente ao pedido de publicação no jornal Unificação do artigo do bel. Adalberto 
Paranhos, foram lidos e acolhidos como subsídios dois pareceres escritos, de advogados 
consultados por esta DE, um do dr. Francisco Carlos de Castro Neves e outro do dr. José de 
Freitas Nobre. A DE concluiu que não publicará o referido artigo. 
 
Departamento de Mocidades: o confrade Abel Glazer dá notícias das atividades preparatórias 
da II Comjesp, e da 21ª Reunião Geral do Departamento. 
 
VÁRIAS: a DE resolveu suspender a próxima reunião, em virtude dos feriados. O confrade 
Ignácio Giovine comunica que companheiros do CME efetuaram conserto no telhado do prédio 
onde funciona a USE, e que a CME está procurando entrosar-se com o Departamento de 
Evangelização das Novas gerações, para um entrosamento entre os dois departamentos, 
visando a evangelização na Capital. 
 
Esgotados os assuntos, a reunião foi encerrada às 21,10 horas, após prece proferida por Abel 
Glazer. Eu, Secretario Geral, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada 
como de praxe. 
 

Secretaria, aos 24 de janeiro de 1972. 
 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 







 

 

Ata # 40 - 28 de fevereiro de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias de fevereiro de 1972, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em sua sede 
social, nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glaser, 
Attílio Campanini, 
Apollo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godói, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Eurípedes de Castro e 
Fábio Dutra. 

Justificada a falta do dr. Luiz Monteiro Barros. 
 
Ata anterior - foi lida e aprovada a ata da 38ª reunião realizada dia 10 de janeiro de 1972 
 
Expediente - A Secretaria recebeu a carta da UME de Campinas, dando seu parecer sobre o 
trabalho “Fundo para Divulgação do Livro”; b) da UME de Assis, devolvendo ficha cadastral; c) 
do Presidente da UME de Araçatuba dando notícias do movimento espírita em Ilha Solteira; d) 
da UME de Pinhal pedindo formulários para unificação de sociedade; f) carta de sociedade 
espírita de Pinhal pedindo orientação para instalação de aulas de moral cristã e à infância e 
juventude. 
 
Conselho Federativo Nacional - o seu presidente comunica à DE que na próxima reunião serão 
encaminhados os temas da 3ª Zonal para que nos preparemos dessa forma para a 4ª da qual 
participaremos. Diz também, que se for possível irá à Goiânia, na qualidade de observador. 
 
Tesouraria - comunica que a USE foi inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério 
da Fazenda em 28/2/72 sob no 43.305.762/001. Apresenta os balancetes de dezembro de 71 e 
janeiro de 72. Pede que se proponha ao CDE o aumento do nosso jornal para Cr$ 0,40 o 
exemplar. 
 
Departamento de Mocidades - o confrade Abel Glaser comunica a 21ª Reunião Geral do 
Departamento, dia 12/2/72, em Araçatuba. Informa que na ocasião, a Mocidade Espírita “A 
Caminho da Luz” que mantém o maior número de membros no CD, pediu ao Departamento 
que escolhesse outra cidade para sediar a “Centro-Sul”, ficando o confrade Abel de escrever 
para Piracicaba. Por ocasião da Reunião Geral organizou-se o 4º Encontro do CD da II Comjesp 
com as Mocidades da Capital, digo de São Paulo. Informa também que já foram enviados à 
impressão os programas da II Conjesp. 
 
Congresso de Jornalistas - o confrade Hélio Rossi prontificou-se a ir à Niterói, na condição de 
observador e em nome do nosso jornal. 
 
CME: comunica o seu Presidente o início do programa radiofônico, dia 5/3, entrega 3 pastas do 
curso “Introdução à Propaganda” e dá outras notícias. 
 



 

 

Departamento de Evangelização – Seu Diretor informa que: a) nos 4 fins de semana de janeiro 
reuniram-se para tratar da matéria dos Encontros Regionais; b) em 30/1/72 houve a 1ª Reunião 
Semestral com aproximadamente 25 pessoas, quando trataram dos Encontros e problemas 
relacionados à Evangelização, no Interior; c) deliberaram enviar um circular aos órgãos da USE 
contendo as resoluções dessa Reunião Semestral; quanto à Capital comunica o envio de carta 
ao CME sobre o resultado do Simpósio, e marcando a data de 7/3/72 para uma reunião com o 
Departamento respectivo da CME. O confrade Apolo Oliva sugere ao Departamento de 
Evangelização Estadual elaborar trabalho para a 4ª Reunião Zonal do CFN. 
 
Esgotados os assuntos, às 21,30 horas, após prece por mim proferida, a reunião foi encerrada. 
E para constar, eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada vai 
assinada como de praxe. A reunião foi iniciada às 20,00 horas após prece proferida pelo 
confrade Carlos Jordão da Silva e por este presidida até o seu final. Esteve presente também à 
reunião o confrade Ignácio Giovine. 
 
Secretaria, 28 de fevereiro de 1972. 
 
Carlos Jordão da Silva 









 

 

Ata # 41 - 13 de março de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de março de 1972, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua sede 
social, nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Hélio Rossi e 
Fábio Dutra, 

justificada a falta do dr. Luiz Monteiro de Barros. Às 20:00 horas, após proferir a Prece o 
confrade Carlos Jordão da Silva deu início à reunião, presidindo-a até seu final. 
 
EXPEDIENTE: A secretaria recebeu : a) carta do presidente do CRE de São João da Boa Vista, 
confrade Wilson G. Barbosa, pedindo demissão do seu cargo a partir de julho de 1972; b) carta 
da União Espírita do Distrito Federal não aceitando a oferta de duas vagas na II Comjesp, em 
vista da realização da 3ª Zonal; c) carta da UME de Sorocaba justificando não poder colaborar 
na campanha pró-sede própria da FEESP; d) da União Assistencial Espírita de Araçatuba 
pedindo o livro de autoria do confrade Paiva Melo; e) da Sociedade Beneficente Obreiros do 
Bem sobre o mesmo assunto e f) de Julio Alves Neves, de Bonfim Paulista, pedindo preço do 
referido livro. 
 
TESOURARIA: Deu notícias de que diversos órgãos prestaram contas na reunião do CDE, de 
ontem. 
 
DEPARTAMENTO DE ARTE: O confrade Hélio Rossi exibe a primeira mostra doada à futura 
Pinacoteca, doada pela srta. Mara Rossi. Comunica o cancelamento do Concerto de Câmara, 
programado para o 1º domingo de abril. O dr. Eurípedes, comunicando que o Coral Li-Fa-Si vai 
apresentar interpretar teatro, como entidade jurídica, oferece espetáculo beneficente pró-
USE, reservando, porém 40% da sua receita para cobertura das despesas. Quanto a essa oferta 
o confrade Rossi trará sua opinião, do ponto de vista artístico. 
 
Esgotados os assuntos, às 21,15 horas, após prece proferida pelo confrade Apolo Oliva, o sr. 
Presidente encerrou a reunião. E eu, 1º secretário, para constar, lavrei a presente ata, que 
depois de lida e aprovada vai assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 13 de março de 1972. 
 
Em tempo: Esteve presente à reunião o confrade Ignácio Giovine.  
 

Secretaria, aos 13 de março de 1972. 
 
Elfay Luiz Appollo, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 







 

 

Ata # 42 - 27 de março de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião ordinária da DE da USE, realizada aos 27 dias do mês de março de 1972, em sua 
sede social, nesta Capital, presentes: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Ignácio Giovine, 
José Gonçalves Pereira 

e como convidado 
Dr. Décio Silva Barros. 

Justificou sua ausência Fábio Dutra. A reunião foi aberta às 20 horas sendo presidida 
inicialmente pelo confrade Carlos Jordão da Silva e a Prece foi por ele proferida. 
 
ATA ANTERIOR: Foram lidas e aprovadas as atas das reuniões realizadas em 28/2/72 e 13/3/72. 
 
EXPEDIENTE: A secretaria recebeu : a) carta da FEB de 14/3 comunicando que irá se representar 
na II Comjesp; b) carta da União Espírita Amapaense sobre idêntico assunto; c) da Federação 
Espírita Piauiense, também sobre Comjesp; d) da União Espírita Goiana convidando a USE para 
a 3ª Zonal; e) telex da Liga Espírita da Guanabara sobre Comjesp; f) Percy Rubens Melo pedindo 
livro de Paiva Melo; g) da Mocidade Espírita de Franca convidando a USE para seu Jubileu de 
Prata, em 12/3/72; h) carta da UME de São Bernardo comunicando sua Semana Espírita, a partir 
de 19/3 em diante; i) carta do C. E. Paula Ortiz, de Jacareí, solicitando um livro; j) do CRE de 
Marília dando notícias do seu I Encontro de Dirigentes da região, anexando relatório. 
 
UME: O confrade Giovine comunica a realização em 30/4/72 a 1/5/72 do I Encontro de 
Dirigentes de Aulas de Moral Cristã na Capital, como fruto do entrosamento do Departamento 
Metropolitano com o Departamento Estadual e o da FEESP. Entregou carta comunicando que 
a 22 deste mês ocorreu o desencarne do companheiro, membro do CME, Osório Pereira Filho, 
prestando na oportunidade suas homenagens ao trabalhador incansável do movimento de 
unificação, desde os seus primórdios. Por proposta do confrade Carlos Jordão da Silva foi 
aprovado consignar nesta ata um voto de louvor ao companheiro que retornou à Pátria 
Espiritual, pela sua participação e fidelidade ao nosso movimento. A Secretaria oficiará à família 
desta reunião, digo desta decisão. 
 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: A convite do confrade Gonçalves Pereira esteve 
presente a esta reunião o dr. Décio Silva Barros, assistente social da Casa Transitória e um dos 
colaboradores deste Departamento na elaboração do trabalho “Assistência Social à Luz do 
Espiritismo”. A pedido do diretor do Departamento, diversos diretores manifestaram-se a 
respeito deste trabalho, procurando fazê-lo sentir a necessidade do mesmo. Convidado a falar 
o confrade dr. Décio discorreu objetivamente sobre suas experiências no setor assistencial, 
emitindo conceitos técnicos e dizendo, no final, da sua satisfação em poder colaborar nesse 
empreendimento. O confrade Carlos Jordão procurando ressaltar a importância do assunto 
comunica que o CFN nomeou uma comissão para fazer uma autocrítica da educação e 



 

 

assistência social espírita. Em seguida, o dr. Luiz M. Barros, no exercício da presidência, propõe 
uma reunião na Casa Transitória, entre os participantes deste Departamento e Diretores da 
USE para apressamento e enriquecimento do trabalho em questão. 
 
Esgotados os assuntos a reunião foi encerrada, às 22,45 horas. A Prece foi proferida pelo dr. 
Luiz Monteiro de Barros. E eu, 1º secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada 
vai assinada como de praxe. 
 

Secretaria, 27 de março de 1972. 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 









 

 

Ata # 43 - 10 de abril de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião ordinária da DE da USE, realizada aos 10 dias de abril de 1972, em sua sede 
social, nesta Capital, com a presença de 

Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Fábio Dutra e 
Hélio Rossi. 

Presente também 
Apolo Oliva Filho. 

Justificou sua falta o dr. Luiz Monteiro de Barros. A reunião foi iniciada às 20 horas sob a 
presidência do confrade Carlos Jordão da Silva. A Prece Inicial foi proferida por Ignácio Giovine. 
 
Ata anterior: Foi aprovada a ata anterior com a seguinte emenda: onde se lê “Curso de 
Dirigentes”, leia-se “Encontro de Evangelizadores”. 
 
Expediente: A Secretaria geral recebeu: a) carta da UME de Araçatuba comunicando ter 
representado a USE na solenidade de inauguração do movimento espírita de Ilha Solteira, e 
mencionando o pedido feito pelos espíritas de Três Lagoas, Mato Grosso, para participarem do 
movimento de unificação paulista; b) carta do confrade. Floriano M. Peres dando notícias das 
teses aprovadas e rejeitadas no V Congresso de Jornalistas. 
 
Departamento de Mocidades: A DE tomou conhecimento de como transcorreram os trabalhos 
da II Comjesp, dos seus ciclos de estudo e das suas reuniões noturnas. Participaram 110 
Mocidades, 80 cidades paulistas, diversos Estados e a FEB enviou 3 representantes. A FEB 
enviou também 150 livros espíritas que foram utilizados nas visitas feitas no domingo pela 
manhã a associações de outros credos religiosos. O Departamento, de futuro, entregará 
relatório mais detalhado do conclave. 
 
Departamento de Evangelização: Deu notícias do seu Departamento, referendando o I 
Encontro de Evangelizadores na Capital e a seguir as inscrições para o Curso Intensivo para 
Evangelizadores. 
 
Departamento de Arte: Relatou as dificuldades que tem encontrado para realizar suas tarefas 
tendo sido concitado a prosseguir nas providencias preparatórias para a realização do concerto 
de câmera. Sobre o V Congresso de Jornalistas esclareceu que não tinha assumido 
compromisso formal de representar o jornal Unificacão no conclave, mas que não esteve 
presente por motivo de enfermidade. O sr. Presidente pedirá ao confrade Paulo A. de Godoy 
que escreva aos seus organizadores justificando a ausência do nosso órgão, uma vez que 
também Paulo não pode ir. Hélio Rossi pede vênia e faz a leitura de seu trabalho a respeito de 
eleições nas instituições espíritas, tendo alguns diretores desaconselhado a sua publicação. 
 



 

 

Conselho Metropolitano Espírita: Comunica o encerramento do 4º Curso Intensivo de 
Introdução à Propaganda, havido ontem, na zona Sul da Capital. Em abril haverá também a 
realização da Feira do Livro, nas diversas UDEs, em prosseguimento ao Calendário Unificado. 
 
Tesouraria: O Balancete de março será apresentado oportunamente. Relembra a oferta da 
Família Castro, pró-fundos da USE. 
 
Esgotados os assuntos, a reunião foi encerrada às 21,40 horas com Prece Final proferida por 
Carlos Dias. E eu, Primeiro Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada 
vai assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 10 de abril de 1972. 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Luiz Monteiro de Barros (??), presidente. 









 

 

Ata # 44 - 24 de abril de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião ordinária da DE da USE, realizada aos 24 dias do mês de abril de 1972, em sua 
sede social nesta Capital, com o comparecimento dos seguintes diretores, conforme 
assinaturas no registro próprio: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine e 
Hélio Rossi. 

Justificou sua falta Antonio Schiliró. A reunião, aberta às 20,00 horas, foi presidida pelo dr. Luiz 
Monteiro de Barros e secretariada por Attílio Campanini. A Prece Inicial foi proferida por um 
dos presentes. 
 
Ata anterior: Foi lida e aprovada a ata anterior, realizada em 10/4/72. 
 
Expediente: A Secretaria geral recebeu: a) carta da FEB sugerindo os meses de setembro ou 
novembro deste ano, para a 4ª Zonal, com sede em Curitiba, cuja resposta será dada pelo dr. 
Luiz Monteiro de Barros; b) carta do CME comunicando datas, locais e horário do I Encontro de 
Evangelizadores. 
 
Fusão USE - FEESP: O sr. Presidente, na qualidade de coordenador da Comissão Mista, dá 
notícias dos trabalhos desenvolvidos, os quais se encontram em fase, após o que serão 
entregues aos diretores de ambas as entidades. 
 
Departamento de Mocidades: Abel Glazer comunica a realização da Assembleia Geral da II 
Comjesp, dia 7 de maio próximo, nesta Capital; na mesma ocasião deverá haver a 2ª Reunião 
Geral do Departamento. 
 
Departamento de Assistência Social: A Secretaria enviará ofício ao confrade Gonçalves Pereira 
encarecendo a necessidade da elaboração da tese “Assistência Social à Luz do Espiritismo” e 
que servirá, também, como contribuição da USE à 4ª Zonal. 
 
Esgotados os assuntos, a reunião foi encerrada às 21,50 horas, após Prece proferida pelo dr. 
Eurípedes de Castro. E eu, Primeiro Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e 
aprovada será assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 24 de abril de 1972. 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 







 

 

Ata # 45 - 08 de maio de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias de maio de 1972, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua sede social, 
presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Apolo Oliva Filho, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Fábio Dutra e 
José Gonçalves Pereira. 

Foi justificada a ausência de Carlos Dias. Às 20,00 horas, após proferir a Prece Inicial o sr. Carlos 
Jordão da Silva abriu os trabalhos presidindo a reunião até a chegada do dr. Luiz Monteiro de 
Barros. 
 
Ata anterior: Foi lida e aprovada a ata da reunião realizada dia 24 de abril último. 
 
Expediente: A Secretaria geral recebeu: a) carta da UME de Penápolis pedindo orientação para 
a instalação de cursos e departamento de evangelização da infância; b) da UME de Jundiaí 
comunicação de nova Comissão Executiva; c) ofício da UME de Campinas pedindo 5 carnê pró-
sede nova da FEESP. 
 
Departamento de Mocidades: Confirmando suas informações anteriores o Departamento 
realizou ontem, nesta Capital, sua XXIII Reunião Geral, com a presença dos CDs das 
Concentrações, Departamentos Regionais e assessores seccionais. A XVII Noroeste, VIII 
Nordeste e III Leste deram informações sobre suas primeiras prévias e providências em 
andamento. Quanto à Centro-Sul, considerando a desistência da cidade sede anteriormente 
escolhida para sediar esta Concentração e não se ter encontrado outra cidade para tal, ficou 
na Reunião deliberado que, em caráter experimental de um ano, a participação das Mocidades 
Espíritas da região Centro-Sul, seu movimento concentracionista será atendido pelas outras 
três Concentrações, obedecendo o seguinte critério: a) a região Norte do 2º CRE integrará o 
Nordeste; b) a região Sul do 2º CRE integrará a Leste; c) a região do 3º, 24º e 27º CREs integrará 
a Nordeste. Quanto ao V Curso Intensivo prosseguem as providências. Os Departamentos 
Regionais informaram sobre suas atividades. Neste fim de gestão foi enfatizada a necessidade 
de todos renovarem suas disposições para a continuidade dos diversos trabalhos já em 
andamento. Na próxima gestão, o assessor do Nordeste, dr. Ivan Dutra, será substituído pelo 
dr. Antonio Cesar Perri de Carvalho, que terá como adjunto Ismael Gobi, ambos de Araçatuba. 
Em andamento das providências para o funcionamento do DM do 1º e 27º CREs. Nessa ocasião 
foi realizada a Assembleia Geral da UU Comjesp, com relatório escrito da Secretaria, prestação 
de contas da Tesouraria, avaliação e autocrítica do conclave. O saldo disponível será dividido 
equitativamente em favor das Concentrações de 1973. 
 
Departamento de Evangelização: Confirmou a realização, em 29 e 30/4 e 1/5 do I Encontro de 
Evangelizadores Espi1ritas da Capital, trabalho conjunto desse Departamento com os 
Departamentos respectivos do CME e da FEESP. Os trabalhos transcorreram dentro do 



 

 

programa previsto, agrupando os inscritos em três locais: zona Leste, Norte e Oeste – Sul. 
Houve grande interesse e participação ativa dos elementos que compareceram, num total de 
110 a 120 pessoas. Será feita reunião de avaliação do trabalho pelas equipes que aturaram no 
Encontro e, após, será apresentado o relatório a esta DE. O Departamento comunica também 
que, em 21, 22 e 23/7/72, deverá ser realizado um Encontro de Evangelizadores em Taubaté, 
abrangendo as cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E que também outros Encontros 
estão aguardando confirmação. 
 
Várias: Foi apresentado o jovem Luís Cláudio da Silva, colaborador do Departamento de 
Mocidades, e atuando na zona Leste, tendo sido entregue a ele credencial por escrito. Foi lido 
pelo Secretário Geral, para conhecimento e posterior publicação no nosso órgão, extrato do 
Diário Oficial do Estado, edição de 5 deste, página 53, sobre edital da Secretaria da Justiça e de 
interesse de todas as sociedades reconhecidas como de Utilidade Pública Estadual. Carlos 
Jordão da Silva informa que o Conselho Federativo Nacional marcou a data de 7 a8 de setembro 
p.f. para a 4ª Zonal e dá outras notícias. José Gonçalves Pereira dá notícias do seu 
Departamento, faz distribuição de mensagens aos presentes, e entregue a diversos diretores 
exemplares do jornal Folha S. Bernardo, cuja edição traz, em 8 páginas, referências ao me1dium 
Francisco Cândido Xavier, alusivas ao título de Cidadão São Bernardense fornecido ao mesmo 
pela Câmara Municipal local. 
 
Esgotados os assuntos os trabalhos encerrados às 21,45 horas após prece proferida por Ignácio 
Giovine. E eu, Primeiro Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai 
assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 8 de maio de 1972. 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 









 

 

Ata # 46- 22 de maio de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de maio de 1972, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua 
sede social, nesta Capital, presentes os seguintes diretores, conforme assinaturas no registro 
próprio: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Apolo Oliveira Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Antonio Schiliró, 
Inácio Giovine e 
Dr. Eurípedes de Castro. 

Às 20,10 horas, após proferir a Prece Inicial o dr. Luiz M. Barros deu por aberta a reunião. 
 
ATA ANTERIOR: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, realizada dia 8 deste mês. 
 
EXPEDIENTE: A Secretaria recebeu: a) carta da parapsicóloga Barbara Ivanova, residente em 
Moscou, Rússia, fazendo referências ao Espiritismo e pedindo que lhe sejam enviados livros e 
jornais alusivos a Reencarnação e Mediunidade, no que será atendida; e b) da UME de Taubaté 
pedindo informações sobre o Estatuto Social da USE e regimentos. 
 
TESOURARIA: O confrade Carlos Dias, por intermédio de um dos presentes, comunica a 
Diretoria que transferiu para a nova sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo os 
arquivos da Tesouraria e do jornal Unificação, para facilitar a execução de suas tarefas 
administrativas. 
 
ASSEMBLEIA GERAL: O confrade Abel Glazer comunica que tomou as seguintes providências 
com relação à próxima Assembleia: a) dirigiu carta à FEESP solicitando local para sua realização; 
b) remeteu circulares-convocatórias aos órgãos da USE e demais sociedades integrantes do 
CDE; e c) publicação da convocação no Diário Oficial do Estado. A Diretoria registra o 
oferecimento da FEESP, cedendo as instalações de sua sede nova para a realização da 
Assembleia, não podendo aceita-lo por constar da convocação como local a rua Maria Paula no 
158. Confrades de São José do Rio Preto telefonaram ao dr. Luiz Monteiro de Barros e Abel 
Glazer informando irregularidades que estariam ocorrendo na renovação dos quadros diretivos 
daquele CRE e recebendo na oportunidade, explicações e orientação a respeito das 
Assembleias dos órgãos. 
 
CME: O confrade Ignácio Giovine informou do Encontro de Dirigentes e da Jornada de 
Unificacão, a serem realizados em junho e julho, respectivamente, e constantes do Calendário 
Unificado. 
 
DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: O confrade Abel Glazer informou à Diretoria que está 
remetendo as Mocidades Espíritas sediadas na área Centro-Sul carta agrupando-as nas outras 
três Concentrações. 
 



 

 

VÁRIAS: A Secretaria recebeu convite da Federação Espírita do Paraná para o dia 24 de agosto 
p.f. quando ocorrerá mais um aniversário de sua fundação, para o qual a USE deverá enviar 
representante. 
 
Esgotados os assuntos, às 22,00 horas, a reunião foi encerrada, proferindo a Prece Final o 
confrade Antonio Schiliró. E eu, 1º secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de lida e 
aprovada será assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 22 de maio de 1972. 
 
Em tempo: no item referente ao CME onde se lê Jornada de Unificação, leia-se Jornada 
Doutrinária de Unificação. 
 

São Paulo, 22 de maio de 1972. 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 







 

 

Ata # 47- 12 de junho de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de junho de 1972, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua sede 
social, nesta Capital, presentes diversos diretores conforme suas assinaturas no registro 
próprio. Foi justificada a falta do 1º Secretário. Às 20,0 horas após prece proferida por Carlos 
Jordão da Silva a reunião foi iniciada: 
 
EXPEDIENTE: A Secretaria recebeu: a) ofício da Liga Espírita do Estado de São Paulo, datada de 
12/6/72, tratando de assuntos relativos à próxima Assembleia Geral da USE, principalmente 
sobre a “renovação” maior possível na DE da USE, nesta fase final da fusão, sugerindo nomes, 
e dando ênfase ao nome do confrade dr. Eurípedes de Castro para presidente da próxima 
diretoria. Após a leitura, vários confrades fizeram uso da palavra. Na pessoa do confrade 
Eurípedes a LEESP pediu permissão para remeter este ofício, mimeografado, aos órgãos da USE 
e sociedades unificadas. Foi orientado pelo confrade Jordão, então na presidência da reunião 
que não compete à DE autorizar ou desautorizar a remessa: a LEESP poderá fazê-lo por sua 
própria iniciativa. Foi facultado, para isso, o uso do fichário da USE, com a orientação do 
confrade Carlos Dias. Como consequência do assunto levantado pela LEESP, foi sugerida a 
convocação de uma reunião extraordinária com os representantes da Capital e do interior, na 
véspera da Assembleia Geral. Proposta rejeitada; b) ofício do Presidente do 11º CRE, datada de 
15/5/72, referente a problemas surgidos com a eleição da diretoria da UME e dos seus 
representantes junto ao CDE. O assunto, constante de volumosa correspondência, foi resumido 
pelo Secretário Geral, após o que o confrade Luiz Monteiro de Barros informou ter recebido 
telefonema do confrade Ricardo Fasanelli, de São José do Rio Preto, informando estar a 
pendência solucionada; c) carta de 1/5/72 da UME de São Joaquim da Barra, solicitando cópia 
de regimento interno para UMEs e assinatura de 15 jornais “Unificação”; d) ofícios 
comunicando resultado de eleição: de 11/5/72 do 4º CRE; de 18/5/72 da UME de Bauru e 8º 
CRE; de 28/5/72 da UME de Araçatuba e de 31/5/72 do 7º CRE; e) ofício do 4º CRE, datado de 
10/5/72, anexando programa do “Encontro da Família Espírita”, realizado no dia 4 do mês em 
curso; f) cópias de atas da UME de São Roque e g) carta de 6/6/72 do Centro Espírita Emanuel 
de Bento Quirino/SP, solicitando tirar o CGC da sociedade, no que serão atendidos. 
 
DEPARTAMENTOS: 
 
a) Evangelização: Fábio Dutra comunica que houve entendimentos para a realização do 
Encontro de julho no Vale do Paraíba, com o 4º CRE e a UME de Guaratinguetá. O Encontro 
será nesta cidade nos dias 21, 22 e 23/7/72. Os demais Encontros estão em fase de 
entendimento. 
 
b) Assistência Social: José Gonçalves Pereira informa que estão prontos para datilografar os 
rascunhos relativos à tese “Assistência Social Espírita e Serviço Social”. A seguir deu 
conhecimento à DE da estrutura desse trabalho, lendo seus vários itens. 
 
Assembleia Geral: o prof. Emílio Manso Vieira informa que os representantes do Instituto 
Espírita de Educação junto ao futuro CDE serão o dr. Ary Lex e ele próprio. 
 
Esgotados os assuntos, às 23,00 horas, foi a reunião encerrada, após Prece proferida pelo dr. 
Luiz Monteiro de Barros. E eu, Secretário Geral, lavrei da reunião a presente ata a qual depois 
de lida e aprovada vai assinada como de praxe. 



 

 

 
Secretaria, aos 12 de junho de 1972. 

 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 









 

 

Ata # 48- 26 de junho de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de junho de 1972, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua 
sede social nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Hélio Rossi, 
José Gonçalves Pereira 

e como convidado o 
Dr. Décio Silva Barros. 

 
ATA ANTERIOR: Foi lida e aprovada a ata da reunião realizada dia 22/5/72. 
 
EXPEDIENTE: A Secretaria recebeu: a) carta da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, datada de 
13/6/72, comunicando, não oficialmente, que se a USE perder sua denominação após a fusão 
ela se retirará do movimento de unificação; b) ofi1cio do 3º CRE, de 17/6/72, comunicando 
eleições e a nova representação; c) ofício de 14/6/72 sobre idêntico assunto; d) da Liga Espírita, 
de 14/6/72, comunicando sua nova representação juntando ao novo CDE; e) carta do CME 
juntando relação nominal de seus novos representantes; f) carta da Federação Espírita do 
Estado do Rio convidando para solenidade do 65º aniversário de fundação, quando haverá 
palestra e homenagem à USE – São Paulo, na pessoa do sr. Carlos Jordão da Silva; g) carta da 
UME de Bauru, comunicando sua 23ª Semana Espírita, de 2 a 8/7/72; h) carta da Federação 
Espírita Piauiense informando que, em vista das experiências adquiridas por seus 
representantes na II Comjesp, está organizando o movimento de moços naquele Estado; i) carta 
da FEESP cedendo suas dependências para a realização da nossa próxima Assembleia Geral e j) 
carta da FEESP, datada de 26/6/72 no 241/72, propondo reeleição da atual diretoria com 
aproveitamento do confrade Ignácio Giovine, a qual será encaminhada à Assembleia Geral. 
 
ASSEMBLEIA GERAL: A Secretaria registra a nova representação da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, comunicada verbalmente e que será: efetivos – Carlos Jordão da Silva e 
Dr. Luiz Monteiro de Barros e suplentes – Apolo Oliva Silva e Carlos Dias; e da Associação 
Médico-Espírita: efetivo – Dr. Antonio Ferreira Filho e suplente – Dr. Reinaldo Kuntz Busch. 
Relativamente à carta da FEESP propondo reeleição da DE da USE, manifestou-se o dr. 
Eurípedes de Castro dizendo que o nome do confrade Giovine não foi aprovado na reunião do 
Conselho Deliberativo daquela instituição e que a referida carta não traduz a decisão mais 
democrática tomada pelo Conselho da FEESP. Pedindo a palavra diz o confrade Carlos Jordão 
da Silva que discorda da forma como se referiu o confrade dr. Eurípedes relativamente ao nome 
de Ignácio Giovine. Acrescenta que o mesmo foi comentado na Diretoria da FEESP e 
apresentado na reunião daquele Conselho, verbalmente, pelo dr. Luiz Monteiro de Barros. Em 
seguida, manifestou-se o confrade dr. Luiz Monteiro de Barros dizendo estar de pleno acordo 



 

 

com a opinião empreendida por Carlos Jordão da Silva e complementando que a decisão 
democrática a que provavelmente quer se referir o dr. Eurípedes de Castro dever ser a 
liberdade ampla que concedeu a seus representantes no CDE, no que concerne à atitude a ser 
por eles tomada no caso do aparecimento de uma chapa de conciliação, hipótese essa 
apresentada pelo próprio dr. Luiz ao CD da FEESP durante a reunião. Ainda com referência a 
eleições usou da palavra o confrade Antonio Schiliró informando que na reunião da UDE a que 
pertence, esse assunto foi ventilado e que pretendem propor a reeleição da atual Diretoria, 
com apenas algum remanejamento de cargos. Finalizando o assunto, o confrade dr. Eurípedes 
de Castro informa que a circular da LEESP expedida aos órgãos da USE sobre eleições foram 
todas com o adendo referido na reunião anterior. 
 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: O confrade José Gonçalves Pereira apresenta à DE, 
em 5 vias, datilografada, a tese que tomou o nome de “Assistência Social Espírita e Serviço 
Social”, da qual foi feita sua leitura na íntegra por diversos diretores presentes, com a 
manifestação de alguns confrades de que o trabalho está muito bem elaborado. Sofrerá alguns 
retoques finais e depois será apresentado na Zonal de Curitiba como contribuição da USE 
àquele conclave. 
 
VÁRIAS: O confrade Ignácio Giovine dá informação das eleições havidas no Conselho 
Metropolitano Espírita. O confrade Carlos Jordão da Silva, por ser esta a última reunião do 
mandato, apresenta seus agradecimentos aos demais companheiros. O confrade Abel Glazer 
informa que irá preparar o relatório geral da DE. 
 
Esgotados os assuntos, às 23,30 horas o confrade Presidente encerrou a reunião após proferir 
a Prece Final. E eu, 1º Secretário, lavrei da reunião a presente ata, a qual depois de lida e 
aprovada vai assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 26 de junho de 1972. 
 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 











 

 

Ata # 1- 10 de julho de 1972 
Diretoria Executiva 
Gestão 1972 / 1974 

 
Aos dez dias do mês de julho de 1972, às vinte horas, na sede à Rua Maranhão no 404, nesta 
Capital, realizou-se a primeira reunião da DE da USE na gestão 1972/74, estando presentes os 
que assinaram o respectivo Livro de Presença. Após a prece proferida pelo sr. Carlos Jordão da 
Silva, o sr. Presidente, dr. Luiz Monteiro de Barros declarou que a principal finalidade da reunião 
era a constituição dos Departamentos, previsto no artigo 32 dos Estatutos. Após ser discutida 
a matéria ficou acertada a seguinte composição: Doutrina: dr. Luiz Monteiro de Barros; 
Assistência Social: José Gonçalves Pereira; Organização: Ignácio Giovine; Evangelização de 
Novas Gerações: Fábio Dutra; Publicidade: Paulo A. Godoy; Mocidades: Abel Glazer; Finanças: 
Carlos Dias; Artístico: Hélio Rossi; Jurídico: dr. Eurípedes de Castro. Será oficiado o Instituto 
Espírita de Educação pedindo a designação do seu representante para ocupar o Departamento 
de Educação da USE. Departamento Social (Relações Públicas): Antonio Schiliró. Ficou, 
também, deliberada a convocação de uma reunião, no dia 31/07/72, às 20 horas, na sede da 
“USE”, com os presidentes da USE, do CME, das entidades inicialmente patrocinadoras e das 
Sociedades Especializadas objetivando a indicação de elementos para integrarem as Comissões 
Executivas dos seguintes Departamentos: Doutrina, Organização, Publicidade (Divulgação), 
Social (Relações Públicas) e Artístico; na carta-convocação já se solicitará a indicação de nomes 
de confrades capazes e que queiram e possam colaborar com a USE. Outrossim, o 2º Secretário, 
Antonio Schiliró, prontificou-se a auxiliar a Secretaria Geral na correspondência. Às 23 horas, 
após proferir prece, o sr. Presidente encerrou a reunião, da qual eu, 1º Secretário, lavrei a 
presente ata, que após ser lida e aprovada vai assinada. 
 
 
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Carlos Jordão da Silva (??), presidente. 







 

 

Ata # 2 - 24 de julho de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Às vinte horas do dia 24 de julho de 1972, em sua sede, à Rua Maranhão nº 404, nesta Capital, 
reuniu-se a DE da USE, com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio, e com prece 
de abertura dos trabalhos proferida pelo sr. Vice-Presidente. Justificada a ausência do sr. 
Presidente e do 1º Secretário. (Expediente): Lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
Expediente: a) correspondência expedida: 1) ao Instituto Espírita de Educação, solicitando a 
indicação de nome para compor o Departamento de Educação da USE e convocando seu 
Presidente para a reunião extraordinária da DE em 31/07 próximo; 2) Às Sociedades 
inicialmente patrocinadoras e às Especializadas, convocando seus Presidentes para a reunião 
acima citada; 3) Acusado o recebimento de toda correspondência recebida e alusiva à 
Assembleia Geral de julho fluente; 4) Ao Grupo Espírita Caminho e Verdade (Pinhal) e ao Centro 
Espírita Camille Flamarion (Cândido Mota), dando orientações de como se unificarem à USE, 
pelos órgãos locais; 5) À USE de Pinhal e ao 25º CRE, remetendo cópia da correspondência 
acima e dando outras informações; 6) a um Grupo Familiar de Dois Córregos, dando 
orientações de como se constituírem em sociedade e anexando modelo de estatuto, e dando  
outras orientações; 7) ao 22º CRE, anexando cópia da correspondência acima; 8) à Federação 
Espírita Piauiense, dando orientação para a organização de Mocidades Espíritas 
Departamentais. Correspondência recebida: 1) Da UME de São Vicente, comunicando nova 
diretoria; 2) Do 1º CRE, comunicando seus representantes junto ao CDE; 3) Da UME de São José 
do Rio Preto, solicitando relação de nomes e endereços de oradores espíritas; 4) Do Instituto 
Espírita de Educação, indicando, para compor o Departamento de Educação da USE as 
professoras: Tereza Trindade, Marta Maria de Camargo Kastrup e Lucia Firmino Medeiros; 5) 
Da UME de Jaboticabal, solicitando regimento interno para UMEs; 6) Do Centro Espírita “João 
de Camargo” (Mogi-Mirim) pedindo filiação à FEB; 7) Várias comunicando nova diretoria e 
representantes juntos aos órgãos da USE. CME: o confrade Attílio Campanini informa que o 
CME tomou conhecimento dos objetivos da reunião extraordinária da DE da próxima segunda-
feira e que alguns nomes estão sendo cogitados, inclusive do confrade Merhy Seba para o 
Departamento de Divulgação. Departamento de Assistência Social: com referência ao trabalho 
“Assistência Social Espírita e Serviço Social”, informa o confrade José Gonçalves Pereira que seu 
texto está sendo revisto, face aos truncamentos de datilografia; comunica outrossim, que está 
orçada em Cr$ 700,00 a confecção de 50 pastas. Recebeu sugestões de vários diretores, 
inclusive carta do confrade Aylton Paiva, dirigida a Abel Glaser, sobre o assunto. O confrade 
Gonçalves diz da posterior necessidade de um desenvolvimento do aspecto prático da 
assistência à criança, a psicopatas e em relação à prostituição. Finalmente, foram acertados 
alguns detalhes sobre pontos a serem tratados na reunião geral do CFN em Curitiba, sobre este 
trabalho. IV Zonal: o confrade Jordão informa que, conforme programação do CFN, na IV Zonal, 
além do assunto acima, desenvolver-se-ão dois outros temas: “Unificação” e “Organização”, 
devendo o sr. Presidente fazer a indicação das respectivas comissões. Departamento de 
Organização: o confrade Ignácio Giovine discorre sobre como pretende desenvolver o trabalho 
do seu departamento, objetivando reorganizar e reestruturar os CREs e as UMEs, tendo essa 
dinamização, como base, o Plano Bienal. Departamento de Mocidades: 1) De 16 a 22/7/72, na 
cidade de São João da Boa Vista, realizou o V Curso Intensivo para Preparação de Dirigentes de 
Mocidades Espíritas. O curso movimentou 61 jovens de 23 cidades, representando 24 
Mocidades Espíritas. Relatório circunstanciado foi elaborado, para publicação no “Unificação”. 
O VI Curso será na cidade de Campinas. 2) Está tomando providências para realizar, em fins de 
agosto próximo, a XXIII Reunião Geral. O confrade Jordão comunica que recepcionou o gal. Levy 
Lara, Vice-Presidente da Federação Espírita do Estado do Rio, que se encontra nesta capital. A 



 

 

seguir, lê os considerandos do sr. Presidente relativamente à volumosa correspondência 
enviada pelo confrade José de Faria, de São José do Rio Preto, bem como a carta-resposta, cujo 
teor foi pelos presentes aprovado. Ficou acertado que na reunião extraordinária do próximo 
dia 31/7, reservar-se-á tempo para elaborar a pauta da próxima reunião do CDE. Tesouraria: o 
confrade Carlos Dias presta várias informações sobre o Departamento de Finanças e sobre o 
jornal “Unificação”. Fusão USE-FEESP: o confrade Ignácio Giovine comunica que está em fase 
final o trabalho de concatenação e revisão do anteprojeto. Jornada de Unificação: o confrade 
Jordão compareceu à programação desenvolvida pela 4ª UDE, e o confrade Schiliró ao da 5ª 
UDE. Às 22,30 hs, o sr. Vice-Presidente deu por encerrada a reunião, após prece proferida pelo 
Secretário Geral. Nada mais havendo a registrar, dou por encerrada esta ata, por mim lavrada 
e que será assinada na forma regulamentar. 
 
 
Abel Glaser 
Carlos Jordão da Silva.  
 













 

 

Ata # 3 - 31 de julho de 1972 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Às vinte horas, do dia 31 de julho de 1972, em sua sede, à rua Maranhão, 404, nesta Capital, 
reuniu-se a DE da USE, extraordinariamente, com a presença dos confrades que assinaram o 
livro próprio, e com a prece de abertura dos trabalhos proferida pelo sr. Presidente, dr. Luiz 
Monteiro de Barros. A finalidade precípua desta reunião é no sentido de reunir os confrades 
Presidentes das Sociedades Espíritas inicialmente patrocinadoras da USE, das sociedades 
especializadas de âmbito estadual, e do CME, devidamente convocados, no sentido de 
auscultá-los sobre a possiblidade de indicação de nomes para compor os seguintes 
Departamentos da DE da USE : 1) Doutrina; 2) Publicidade (Divulgação); 3) Social (Relações 
Públicas); 4) Artístico. Compareceram os presidentes da: 1)Federação Espírita do Estado de São 
Paulo; 2) Instituto Espírita de Educação ; 3) Conselho Metropolitano Espírita. Expediente: 1) 
carta da Federação Espírita do Estado de São Paulo, de 26/7/72, indicando os seguintes nomes 
para integrar as Comissões Executivas dos Departamentos acima: a) sr. Ney Pietro Perez 
(Doutrina); b) Aluysio P. de Sá Palhares (Organização); c) Jamil Nagib Salomão (Publicidade – 
Divulgação); d) João Batista Laurito (Social- Relações Públicas); e) d. Maria Henriqueta Moreira 
(Artístico); os companheiros sr. Ney Pietro Perez e Aluysio Paulo de Sá Palhares aceitaram a 
indicação dos seus nomes, solicitando, entretanto, oportunidade para um conhecimento 
pormenorizado das suas funções, antes de integrarem, em caráter definitivo, as referidas 
comissões. 2) carta do Conselho Metropolitano Espírita, de 31/7/73, indicando os seguintes 
nomes: a) Merhy Seba ( Divulgação); b) Amleto Papescu, Rubens de Souza e Walter Grignanini 
(Artístico) e informando que outros companheiros estão sendo consultados. 3) O Instituto 
Espírita de Educação, em carta de 17/7/72, indicou para o Departamento de Educação as 
professoras: Tereza Trindade, Martha Maria de Camargo Kastrup, e Lucia Firmino Medeiros. 4) 
carta da União Federativa Espírita Paulista, de 28/7/72, informando, que, tendo em vista a 
estimativa de seis (6) meses para a concretização da fusão USE-FEESP, resolve aguardar os 
estudos finais, para depois se pronunciar a respeito. 5) carta da Liga Espírita do Estado de São 
Paulo, de 26/7/72, justificando em razão pela qual, a seu ver, e por unanimidade de seus 
diretores, reunidos extraordinariamente, “não deve atender o ‘convite’ para indicar elementos 
para os Departamentos”  da USE, e comunicando que “a Liga resolveu reiniciar o seu trabalho 
federativo, restabelecendo o quanto antes o seu programa radiofônico”, bem como 
informando que o dr. Eurípedes de Castro “não falará como Presidente da Liga, mas apenas na 
sua qualidade de Procurador da USE”. 6) O dr. Eurípedes de Castro comunica que: a) não 
conseguiu entregar ao “Clube dos Jornalistas Espíritas” a carta solicitando comparecimento do 
seu Presidente a esta reunião; b) a “Sinagoga Espirita Nova Jerusalém”, tomando conhecimento 
em seus dizeres, devolveu à DE a carta de 12/7/72, em que convidada o Presidente da 
“Sinagoga” para esta reunião. Concluindo o expediente, o sr. Presidente facultou a palavra aos 
presentes, registrando-se os seguintes pronunciamentos: 1) O sr. Carlos Dias leu mensagem na 
qual conclama os srs. presidentes das entidades inicialmente patrocinadoras, e das 
especializadas, à união de esforços em prol da unificação. 2) O dr. Luiz Monteiro de Barros 
ressalta que o Departamento de Doutrina tentará mobilizar confrades de todo o estado para 
colaborar com este Departamento. 3) O sr. Eurípedes de Castro manifesta-se contrário a que 
confrades da FEESP integrem as Comissões Executivas dos Departamentos da USE, face à fusão 
em andamento, e face à negativa das outras entidades convocadas, aproveitando-se 
exclusivamente confrades do CME e do interior. Outrossim, informa que, face à atitude da Liga, 
vai estudar sua continuidade ou não, na Comissão Mista pró-fusão USE-FEESP. 4) o sr. Ignácio 
Giovine justifica seu esquema de tentar movimentar as entidades estaduais de São Paulo para 



 

 

constituir os Departamentos da DE da USE, objetivando unir esforços e fortalecer a 
confraternização dos Presidentes e das entidades. 5) O prof. Apolo Oliva Filho propõe que se 
oficie as entidades, que não fizeram indicação de nomes para os Departamentos da DE, 
informando quais as entidades que indicaram (FEESP, CME, IEE) e que continua em aberto o 
convite: no momento, em que deliberarem se integrar nos vários departamentos, serão 
recebidos de braços abertos. 6) O sr. Ignácio Giovine manifesta-se favorável à proposta, mas 
podenra que, com relação à “Sinagoga”, deve-se aguardar, indicando uma comissão para ir 
pessoalmente. Outrossim, propõe que se envie carta aos confrades cujos nomes foram 
indicados, dizendo da aceitação de seus nomes e solicitando que aguardem convocação para 
reunião oportunamente. 7) O sr. Attílio Campanini propõe visita da DE da USE à “Sinagoga” e à 
União Federativa. 8) Proposta pelo sr. Presidente foi aprovada, por unanimidade, a seguinte 
redação: “A DE da USE manifesta o desejo de uma reunião confraternativa  entre ela e a 
Diretoria dessa entidade, em data a ser marcada de acordo com a conveniência comum. A 
seguir, procedeu-se à elaboração para a agenda da reunião do CDE, que se realizará no próximo 
dia 3/9/72 na cidade de São José do Rio Preto. Livre ainda, a palavra, e como dela ninguém mais 
quisesse fazer uso, o sr. Presidente deu por encerrada a reunião às 21,50 hrs. Nada mais 
havendo a registrar, dei por encerrada esta ata, por mim lavrada, e que será assinada na forma 
regulamentar. 
 
 
Abel Glaser 
Luiz Monteiro de Barros 













 

 

Ata # 4 - 13 de agosto de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de agosto de 1972, às 20 hs, na sede à R. Maranhão, 404, nesta Capital, 
realizou-se a reunião supra, presentes os que assinaram o respectivo Livro de Presença. Após 
a prece feita pelo sr. Carlos Jordão da Silva, a reunião foi aberta com a leitura da anterior que 
foi aprovada. No expediente da Secretaria Geral foram examinados os seguintes assuntos: A) 
Carta da FEB a respeito da próxima reunião geral em Curitiba, em 8, 9 e 10 de setembro; dois 
temas serão debatidos, “Dinamização do movimento federativo em âmbito estadual” e 
“Assistência Social”; pede que se leve o relatório das atividades; a USE será representada por 
Luiz M. de Barros, Carlos Jordão da Silva no tema “Dinamização do movimento federativo em 
âmbito estadual”, sendo assessor Antonio Schiliró e pelos assessores José Gonçalves Pereira e 
Décio da Silva Barros, no tema “Assistência Social” com a tese “Subsídios ao Estudo da 
Assistência Social à luz do Espiritismo”. B) Atividades do CFN: o sr. Jordão falou sobre a última 
reunião do CFN e dos assuntos abordados. C) Lida carta da UDE 4ª zona substituindo 
representantes no CDE, a saber, Antonio Lopes de Abreu Jr (efetivo) e Flavio T. Fusco (suplente). 
D) Lida carta do IEE convidando a USE para a festa confraternativa e “super almoço”. E) Lida a 
carta de Rio Claro com a ata que elegeu a Diretoria do CRE. F) lida carta da Capemi pedindo a 
remessa de notícia para o boletim SEI. G) Foram respondidas e enviadas as cartas decididas na 
reunião anterior às patrocinadoras, às entidades especializadas e aos membros dos 
departamentos. H) Entregue a circular da convocação da próxima reunião do CDE em São José 
do Rio Preto. Com a palavra o 1º Secretário propôs que seja realizada uma reunião da Diretoria 
especialmente para empossar os membros dos vários departamentos da DE da USE, o que será 
decidido em próxima reunião. Com a palavra o sr. Ignácio Giovine disse haver convidado novos 
confrades para integrar o Departamento de Organização, cujos nomes serão trazidos na 
próxima reunião. O sr. Hélio Rossi teceu considerações elogiosas ao super almoço realizado 
ontem pelo IEE, encarecendo a importância da presença dos líderes espíritas a acontecimento 
como aquele. O sr. Paulo Alves Godoy fez a entrega do trabalho (anteprojeto de estatutos) 
sobre a fusão da USE-FEESP; a DE decidiu a favor da impressão de 500 (quinhentas) unidades, 
ao preço de Cr$ 1.300,00; será consultada a FEESP se concorda em pagar 50% da despesa, 
devendo ser-lhe fornecido determinado número de “anteprojeto”; foi comunicado que a 
última reunião da Comissão Mista USE-FEESP será no dia 22/08/72. O Secretario Geral, falou 
sobre o 6º Curso de Preparadores de Dirigentes de Mocidades, a realizar-se em julho de 1973, 
em Campinas. “Dinamização de grupo - objeto de evolução espiritual” será o tema do Encontro 
a realizar-se em dias do Carnaval de 1973, sob auspícios do Departamento de Mocidades. O sr. 
José Gonçalves Pereira leu a apresentação e o preâmbulo da tese “Subsídios ao Estudo da 
Assistência Social Espírita e Serviço Social”, que será levada à reunião geral da FEB em Curitiba 
em 8, 9 e 10 de setembro vindouro. Nada mais havendo a ser registrado dei por encerrada esta 
ata, que será assinada na forma regulamentar. 
 
Em tempo: A UDE que renovou representação junto ao CDE é a 5ª e não a 4ª. Quanto ao 
Encontro no Carnaval, está sendo estudado pelo Departamento de Mocidades. 
 
Carlos Jordão da Silva 
Abel Glaser 
Apolo Oliva Filho 
 









 

 

Ata # 5 - 28 de agosto de 1972 
Diretoria Executiva 

 
 
Às vinte horas do dia vinte e oito de agosto de hum mil novecentos e setenta e dois, em sua 
sede, à Rua Maranhão nº 404, nesta Capital, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE com a 
presença dos confrades que assinaram o livro próprio e com prece de abertura dos trabalhos 
proferida pelo sr. Vice-Presidente Carlos Jordão da Silva. Foi lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. Expediente:1) do III Congresso Espírita da Bahia, convidando a USE, com hospedagem 
para 2 representantes, para participar; será em Salvador, de 27 a 30/10/72, tendo como tema 
“A Sociedade Espírita e sua Função Comunitária”. 2) Carta do sr. Eduardo Hirata, de Birigui/SP, 
pedindo informações para constituir uma sociedade espírita. 3) Carta do sr. 2º Secretário, 
justificando sua ausência às reuniões da DE, no próximo mês de setembro, por achar-se 
ausente de São Paulo, em gozo de férias. 4) da UDE 9ª Zona, solicitando seja evitada toda e 
qualquer iniciativa de caráter isolado, de indivíduos ou sociedades, em relação ao trabalho que 
está realizando na Penitenciária do Estado, junto aos detentos; o assunto irá ao CDE, para 
conhecimento dos órgãos da USE e concordância das demais sociedades. 5) Carta do confrade 
Ary Lex, pedindo à Comissão de Doutrina da USE esclarecimentos sobre como (encarar) 
interpretar as homenagens que vêm sendo feitas ao médium Francisco Cândido Xavier. A 
Comissão de Doutrina irá estudar o assunto. 6) Carta do CME, sugerindo a data de 25/9/72 para 
reunir-se confraternativamente com a DE da USE: aprovado. 7) Carta do CME indicando os 
confrades, Flávio Tavares Fusco e Alcebíades Bertran, para substituir, no CDE, Abel Glaser e 
Ignácio Giovine, que foram eleitos para cargos na DE, e informando que o confrade Eden Dutra 
do Nascimento aceitou a assessoria do Departamento de Organização da DE. Próxima reunião 
do CDE: 1) o Secretário Geral informa que, por motivo de força maior, não poderá ir a Rio Preto, 
mas irá providenciar o relatório e organizar a pauta a ser desenvolvida. 2) informa ainda que o 
confrade Ricardo Fasanelli confirmou o Diálogo da DE no dia 2/9/72, às 20 horas. 3) conforme 
o número de presença dos órgãos (presentes) a esta reunião do CDE, a DE proporá que as 
próximas sejam todas na Capital, devido a gravidade e importância do assunto da fusão USE – 
FEESP, cujo anteprojeto será distribuído nesta reunião. A DE propõe o prazo de 90 dias para o 
envio de sugestões. As sugestões que a DE da USE receber, remeterá cópia à FEESP e solicitará 
à FEESP que proceda da mesma forma. Assim, todas as sugestões deverão vir em duas vias. 
Confraternização: o 2º Secretário comunica que entregou, em mãos, a correspondência 
destinada ao Clube dos Jornalistas Espíritas, à Sinagoga Espírita Nova Jerusalém e à União 
Federativa Espírita Paulista, e que estão considerando o nosso pedido para uma reunião de 
confraternização. Departamento de Organização: seu titular comunica que está programando 
uma reunião com os assessores. Departamento de Assistência Social: o trabalho “Subsídios ao 
Estudo da Assistência Social Espírita e do Serviço Social” foi revisto pela Comissão e está pronto 
para ser apresentado na Zonal do CFN em Curitiba. Quanto ao tema “Unificação”, o sr. 
Presidente está reunindo material a respeito. O sr. Vice-Presidente comunica que compareceu 
às solenidades do 70º aniversário da Federação Espírita do Estado do Paraná. Ressaltou a 
conferência proferida pelo confrade Ary Lex naquela oportunidade. Tesouraria: faz entrega da 
prestação de contas a ser apresentada ao CDE, solicitando ao 2º tesoureiro encaminhar o 
assunto, no caso de sua impossibilidade de comparecer. Departamento Jurídico: vai estudar 
possíveis sugestões da USE ao novo Código Penal Brasileiro. Departamento de Evangelização: 
1) Encontro de Evangelizadores em Guaratinguetá realizado em 21, 22, 23/7/72, com a 
participação de 62 pessoas, de 8 cidades do Vale do Paraíba, num clima de entusiasmo e grande 
proveito. Colaboração eficaz da UME, Centros e Escola de Especialistas da Aeronáutica. Haverá 
continuidade do trabalho, com a criação do Departamento de Evangelização da UME de Guará; 



 

 

2) Encontro Noroeste, Alta Sorocabana, Alta Paulista: a UME de Presidente Venceslau não 
poderá sediar o Encontro antes de dezembro de 72. O assessor Ivan Dutra vai contatar para 
acertar nova data. 3)Encontro em Jundiaí: será feita uma reunião em Jundiaí em setembro, para 
combinar um Encontro em novembro/72, bem como a criação do Departamento de 
Evangelização na UME de Jundiaí e no 3º CRE. Departamento de Mocidades: dia 27/8/72 
realizou sua 23ª Reunião Geral, nesta capital, com a presença dos CDs das Concentrações, 
Assessores Seccionais e Departamentos Regionais. A reunião, que durou 8 horas, abordou, 
principalmente: 1) o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos Departamentos Regionais 
existentes e a reorganização dos inativos; 2) o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos CDs 
das Concentrações: prévias, temários, esquemas de trabalho, etc.; 3) V Curso para Preparação 
de Dirigentes, realizado em São João da Boa Vista e VI Curso a ser realizado em Campinas; 4) 
trabalhos desenvolvidos e em pauta dos Assessores Seccionais; 5) Proposta para reformulação 
dos Encontros e Concentrações de Mocidades, elaborado pela UME de Taubaté e 4º CRE; um 
grande Encontro Estadual a se realizar possivelmente no Carnaval, com pauta a ser estudada; 
a 24ª Reunião Geral será em Santo André, em 26/11/72. Às 23,15 horas, com prece proferida 
pelo 2º Secretário, o sr. Presidente deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a registrar, 
dei por encerrada esta ata, que será assinada na forma regulamentar. 
 
 
Abel Glaser, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 
 
 















 

 

Ata # 6 - 11 de setembro de 1972 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos onze dias do mês de setembro de 1972, às 20 hs, na sede à R. Maranhão 404, nesta Capital, 
realizou-se a reunião supra, com a presença dos que assinaram o respectivo Livro de Presença. 
Apos a prece foi lida e aprovada a ata anterior. Expediente: Foi lido o convite do Grupo Espírita 
“Guerra Junqueira”, de Itapetininga para a inauguração da sua sede nova nos dias 15/16/e 17 
do corrente: na impossibilidade da DE enviar representação direta, será solicitado à UME de 
Itapetininga que nos represente. Foi lida a circular enviada aos CREs, encaminhando cinco 
opúsculos do anteprojeto da fusão “Use x Feesp” mediante o reembolso de Cr$ 10,00; as 
sugestões deverão ser encaminhadas no prazo de noventa dias em duas vias. Foi lida a resposta 
da USE sobre a possibilidade de participação no 3º Congresso Espírita da Bahia. Foi lida carta 
de Birigui solicitando instruções no tocante à fundação de Centro Espírita. Foi lida cópia de uma 
carta da “Edicel” Editora, dirigida ao redator do jornal “O Clarim”, de Matão. Com a palavra o 
sr. Ignácio Giovine lembrou da conveniência de, na próxima reunião, ser marcada a data da 
reunião da DE para dar posse aos membros dos diversos Departamentos; disse estar de posse 
da sugestão apresentada pelo confrade José de Faria, na reunião do CDE em São José do Rio 
Preto, preconizando a instalação de novas UMEs no 11º CRE (sediado em São José do Rio 
Preto), mas que está aguardando a remessa de carta quanto à viabilidade de se instalar UMEs 
em Cedral e Mirassol, só depois do que irá dar o parecer do Departamento de Organização da 
Use. Em face das dificuldades financeiras para se pagar regularmente as edições mensais do 
jornal “Unificação” o 1º Secretário sugeriu que as edições de outubro e novembro sejam 
reunidas num só número. A seguir, foi lida a súmula da ata da última reunião do CDE em 3/9/72 
em São José do Rio Preto, a qual será publicada no “Unificação”. O sr. Presidente fez a leitura 
do texto das conclusões aprovadas na reunião zonal da FEB realizada nos dias 8/9/ e 10/9/72 
em Curitiba; sobre o mesmo assunto prestaram esclarecimentos os srs. Carlos Jordão da Silva 
e José Gonçalves Pereira. A prece final foi proferida por Apolo Oliva Filho. Às 22 hs o sr. 
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu 1º secretário lavrei a presente ata, que será 
assinada na forma regulamentar. 
 
Luiz Monteiro de Barros 
Apolo Oliva Filho 







 

 

Ata # 7 - 25 de setembro de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra realizou-se às 20 hs, na sede à R. Maranhão, 404, nesta Capital a 7ª reunião da 
DE. Presentes os diretores que assinaram o respectivo livro. Prece inicial pelo sr. Eurípedes de 
Castro. Lida e aprovada a ata anterior. No expediente foi lida a carta da Associação Médico-
Espírita, indicando para integrar o Departamento de Doutrina (no setor evangélico) os 
confrades drs. Antonio Ferreira Filho, Elisete Alves Santana e Reynaldo K. Busch. O sr. 
Presidente declara haver convidado também  para o Departamento de Doutrina a dra. Marlene 
Rossi Severino Nobre, Ary Lex e Wilson Ferreira de Melo; a referida Associação Médico-Espírita 
aceitou a sugestão de se fazer uma reunião conjunta com a Diretoria da USE em data a ser 
marcada oportunamente. Foi lida carta da LEESP, de 25/9/72, em resposta à da DE da USE, 
informando que não se sente incentivada a indicar elementos para compor os vários 
departamentos da USE e tecendo considerações sobre o assunto da fusão “USE-FEESP”. Foi lida 
carta subscrita por diretores de várias sociedades de Mirassol, Nhandeara, Guapiaçu, Cedral, 
Poloni, Potirendaba, Uchoa, Tanabi, declarando que não desejam se desligar da UME de São 
José do Rio Preto para formarem novas UMEs; o diretor do Departamento de Organização vai 
minutar uma carta a ser enviada pela Secretaria Geral ao 11º CRE. Foi lida a correspondência 
de 11/9/72 do 3º Congresso Espírita da Bahia, a realizar-se de 27 a 30/10/72, e comunicando a 
fundação da Federação Espírita do Estado da Bahia a partir de 11/3/93, com a fusão da USE da 
Bahia e a União Espírita Baiana, tendo sido lido o texto do acordo firmado. Foi, a seguir, 
comunicada a realização da 6ª Semana Espírita de Araçatuba, de 23 a 29/7/72. Comunicada a 
realização da próxima Semana Espírita de Santos (1 a 8/10/72); no dia 1/10/72, às 9 hs. será 
inaugurada a Praça Allan Kardec: a USE mandará representação direta. O 1º Secretário 
comunicou que em 24/9/72 realizou-se reunião do conselho curador da Fundação Espírita 
Américo Bairral de Itapira, à qual compareceu o representante da USE, Dr. Wilson Ferreira de 
Melo. A Secretaria deverá expedir circular convidando os confrades indicados para tomarem 
posse na reunião da DE em 9/10/72, após a que os Diretores de Departamentos se reunirão 
com os seus respectivos integrantes. O sr. Fábio Dutra comunicou a realização de um Encontro 
de Evangelizadores Espíritas em Jundiaí e da reunião mantida com dirigentes do 3º CRE em 
17/9/72. Foi marcada data para o Encontro em Jundiaí: 24/25 e 26 de novembro vindouro. 
Comunicou que de 6 a 13/1/1973 será realizado, sob auspícios da USE, o tradicional Curso de 
Preparação de Evangelizadores, nesta Capital, na Casa Transitória, dedicado a confrades vindos 
do interior, indicados pelas UMEs e CREs. O Sr. José Gonçalves Pereira informou que pretende 
fazer o levantamento das obras assistenciais em nosso Estado, por setores de especialização. 
O sr. Abel Glaser disse ter mantido contatos com os Diretores das Concentrações de Mocidades 
que serão realizadas em abril de 1973, bem como com a profa. Terezinha de Oliveira, que vem 
coordenando a realização do próximo Curso de Orientadores de Mocidades. Prece final feita 
por J. Bernardo, representante da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. Às 23 hs. o sr. Presidente 
encerrou a reunião, cuja ata, lida e aprovada, é assinada por quem de direito. 
 
 
Luiz Monteiro de Barros 
Apolo Oliva Filho 









 

 

Ata # 8 - 09 de outubro de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra, às 20 horas , na sede à Rua Maranhão 404, nesta Capital, realizou-se a reunião 
da DE da USE. Presentes os que assinaram o Respectivo Livro. Após a prece o sr. Presidente dr. 
Luiz Monteiro de Barros apresentou e deu posse aos membros  dos departamentos presentes: 
DOUTRINA: dr. Reynaldo Kuntz Busch, dra. Elisete Alves Santana; DIVULGAÇÃO e PUBLICIDADE: 
Merhy Seba, Jamil Nagib Salomão; ARTÍSTICO: dna. Maria Henrique Moreira; SOCIAL 
(RELAÇÕES PÚBLICAS): sr. João Batista Laurito; EDUCAÇÃO: Tereza Trindade e Martha Maria de 
Camargo Kastrup. A seu pedido o dr. Ney Prieto Perez foi colocado no Departamento de 
Divulgação e Publicidade, ao invés do Departamento de Doutrina como constara da carta a 
FEESP. O sr. Presidente saudou-os em nome da DE e disse que é necessário dinamizar  os vários 
departamentos da USE, acionando o Estado todo. O sr. Éden Dutra foi empossado no 
Departamento de Organização. O sr. Presidente declarou que o Diretor da USE responsável 
pelos vários Departamentos, usaria da palavra para comentar as funções segundo o Plano 
Bienal existente, o qual poderá ser complementado. O Secretário geral sugeriu que as 
sugestões sejam apresentadas dentro de trinta dias (aprovado). Assim o dr. Luiz Monteiro de 
Barros, leu e comentou as atividades programadas para o Departamento de Doutrina; o sr. 
Ignácio Giovine fez o mesmo no tocante ao Departamento de Organização; o sr. Antonio 
Schiliró idem referente ao Departamento Social (Relações Públicas). O sr. Paulo A. Godoy, idem 
quanto ao Departamento de Publicidade (Divulgação), tendo o dr. Reynaldo Kuntz Busch 
sugerido que se convide jornalistas espíritas ligados aos vários jornais da Capital para 
integrarem esse Departamento. O Diretor do Departamento Artístico sr. Paulo Rossi, ausente 
por motivo de força maior, deverá entrar em contato com a prof. Maria Henriqueta Moreira 
(Praça Clóvis Bevilacqua, 351 apto 502- tel. 324049). O programa do Departamento de 
Educação foi lido pela prof. Martha Maria de Camargo Kastrup, do IEE. O sr. Merhy Seba 
pergunta se há um organograma da USE e foi informado a respeito pelo diretor do 
Departamento de Organização. O sr. Jamil Nagib Salomão consultou se é obrigado a 
comparecer às reuniões da DE da USE, tendo sido esclarecido pelo sr. Presidente. O sr. João 
Batista Laurito falou da satisfação por integrar o Departamento Social (Relações Públicas) da 
USE. O sr. Antonio Schiliró convidou-o e aos demais presentes a comparecerem ao próximo 
Congresso Espírita da Bahia, de 28 a 30/10/72; o sr. Apolo Oliva Filho propôs que se a DE não 
puder mandar representação direta, seja credenciado um dos confrades de qualquer das 
Sociedades Patrocinadoras ou Especializadas, integrantes da USE (aprovado). O Secretário 
Geral leu as funções dos demais Departamentos, cujos Diretores estavam ausentes, por 
motivos justificados. O sr. Presidente justificou em especial a ausência do sr. Carlos Jordão da 
Silva, por estar fazendo palestra na 18ª UDE; o sr. Presidente congratulou-se com os presentes, 
agradecendo-lhes a presença. A seguir o Secretário Geral fez a leitura de carta da CME 
justificando o desencontro havido na reunião passada, sugerindo que a reunião confraternativa 
da DE e CME seja feita em 23/10/72 (aprovado). Leu carta da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém 
indicando dois confrades para colaborarem nos departamentos da USE, a saber: Manoel 
Bernardo e Leny B. de Paula e sugerindo que a reunião confraternativa com a DE da USE seja 
realizada num domingo de manhã. Prece final pela dra. Elisete Alves Santana. Às 23 horas o sr. 
Presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, lida e aprovada. 
 
 
Apolo Silva Filho 
Luiz Monteiro de Barros 
 









 

 

Ata # 09 - 23 de outubro de 1972 
Diretoria Executiva 

 
 
Na data supra, às 20 hs, na sede à R. Maranhão 404, nesta capital realizou-se a referida reunião 
da DE da USE. Prece inicial feita pelo sr. Carlos Jordão da Silva. Lida e aprovada a ata anterior. 
Pela Secretaria Geral foi apresentado o seguinte expediente: a) Carta do C.E. Casa do Caminho 
pedindo adesão, a qual foi transferida ao CME; b) Carta comunicando a realização da 9ª Semana 
Espírita de São João da Boa Vista; c) Carta do C.E. Emmanuel, de São Bernardo do Campo, 
comunicando a Tarde do Autógrafo em 21/10/72 com Francisco Cândido Xavier e Herculano 
Pires; d) Carta-convite e programa da 7ª COMECAR, em 12/11/72, em Mogi das Cruzes; e) Carta 
comunicando a realização da Semana Espírita de São Roque; f) Carta a respeito do Congresso 
Espírita Pan – Americano, a realizar-se em dezembro; g) Carta de Áudio Vídeo – Studio Ltda., 
que por exigir deliberação fica transferida para a próxima reunião; h) Marcada a data de 26/11 
a reunião dos diretores da USE e da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, com início às 9,30 hs na 
sede da S.E.N.J. à Rua São Leopoldo, 72P, próximo ao Largo São José do Belém. A seguir o 
Presidente Luiz Monteiro de Barros deu por iniciada a reunião com a Diretoria do CME da USE 
apresentado por Attílio Campanini (Presidente), Leonel Mota (1º secretário), Luiz Pereira do 
Nascimento (3º Secretário), Jane Jurado, diretora do Departamento de Evangelização, Edméia 
Leite, Diretora do Departamento de Mocidade e Antonio Schiliró (Vice - Presidente). O 
Presidente dr. Luiz Monteiro de Barros disse que a DE da USE está animada no propósito de 
incentivar cada vez mais o Movimento de Unificação da capital e do interior para o que conta 
com a valiosa colaboração da CME na capital; daí haver convocado membros das várias 
patrocinadoras e especializadas para atuarem nos departamentos; deu as linhas gerais dos 
trabalhos, que serão realizados no Departamento de Doutrina; falou da intensificação do 
movimento de unificação no âmbito nacional, com a realização de quatro reuniões zonais 
patrocinadas pelo CFN da FEB, das quais a última em Curitiba, em setembro findo. Com a 
palavra o sr. Fábio Dutra explanou sobre os cursos de evangelizadores programados: Curso 
Extensivo na Feesp uma vez por semana à noite; Curso Intensivo, de 6 a 13/1/73, na Casa 
Transitória, para elementos do interior, indicados pelos órgãos da USE; falou dos próximos 
Encontros de Evangelizadores , um em: Jundiaí (3º CRE) para os dias 24, 25 e 26/11/72, e outro 
em Presidente Wenceslau, em data a ser marcada. A seguir, o Sr. Abel Glaser expôs as principais 
realizações do Departamento de Mocidades, a saber: os Departamentos de Mocidades dos CRE 
e CME; os Assessores Seccionais, as Concentrações de Mocidades (8ª Nordeste, 3ª Leste, 16ª 
Noroeste); os Cursos de Preparação de Dirigentes de Mocidades; as Reuniões Gerais com o 
comparecimento dos jovens que acionam os vários movimentos. Com a palavra o dr. Eurípedes 
de Castro declarou que o Departamento Jurídico se manifesta quando consultado pelo que não 
tem planejamento a apresentar, declarou que a LEESP – Liga Espírita do Estado de São Paulo 
está diligenciando para se possível notificar a DE da USE, impugnando, na qualidade de 
entidade patrocinadora, a projetada fusão ‘USE x FEESP”. O sr. Carlos Jordão da Silva falou a 
respeito das atividades do CFN da FEB, a cujas reuniões ele comparece. Falaram ainda sobre as 
atividades departamentais da DE da “USE” os srs. Paulo A. Godoy (Publicidade) e Antonio 
Schiliró (Social); o sr .A. Schiliró deu sua opinião sobre o que observou na reunião zonal em 
Curitiba, sentindo-se desvanecido pela atuação independente dos representantes da USE 
paulista; consultou o diretor do Departamento Jurídico – Procurador da USE, como procederá 
para defender a USE no tocante à notificação que a “LEESP” vai fazer; o dr. Eurípedes de Castro 
declarou que se notar que há incompatibilidade entre a Procuradoria da USE e a Presidência 
da “LEESP” renunciaria ao cargo de Procurador da USE. Com a palavra o Presidente da CME da 
Capital e resumiu as atividades desenvolvidas pelo órgão, fazendo referência ao programa 



 

 

mantido na Rádio Guarulhos, a existência  de 15 UDEs em funcionamento, ao propósito de 
instalar na atual gestão os 5 restantes; disse que segundo levantamento feito pelas UDEs 
devem existir 230 Centros Espiritas na Capital, dos quais cerca de 60 a 70% são adesos à USE; 
declarou que agora em 1972 acontecerá o 2º ano de calendário unificado do CME. Com a 
palavra o sr. Luiz Nascimento, do CME, sugeriu seja aumentada uma página no “Unificação” 
para propiciar maior noticiário das atividades dos órgãos da USE, Centros e Entidades 
unificadas. O sr. Merhy Seba perguntou como são feitas as publicações dos trabalhos, sendo 
informado que através do jornal “Unificação” ou da publicação em impressos e opúsculos. O 
sr. Leonel Mota, do CME, informou que no ida 9/12/72 será realizada no Palácio Mauá a 
solenidade do CME sobre o Sesquicentenário da Independência, com palestra do prof. Altivo 
Ferreira; declarou que o CME vem fazendo reuniões extraordinárias para exame do projeto de 
fusão “Use e Feesp”. A profa. Jane Jurado, do CME, teceu considerações sobre o plano de 
trabalho do Departamento de Evangelização do CME. Edméia Leite, do CME, teceu 
considerações sobre o plano de trabalho do Departamento de Mocidade do CME; está 
programado um Encontro de Mocidades Espíritas da capital para o mês de fevereiro de 1973; 
declarou que seis UDEs já possuem o seu Departamento de Mocidades; declarou que 285 
jovens já se inscreveram para participar da COMECAR em Mogi das Cruzes. O Sr. Ignácio Giovine 
consulta se não seria interessante uma reunião da DE da USE, com o CME cada três meses, 
ficando o assunto para ser examinado futuramente. O sr. Carlos Dias, Tesoureiro, apresentou 
o Balancete em 30/9/72, com ativo e passivo de Cr$ 16.654,64; leu carta da Gráfica Editoria 
Linotipo, aumentando em 15% o preço do jornal “Unificação”. A prece final foi proferida pelo 
confrade Atílio Campanini. Às 22,45 hs o sr. Presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada 
a presente ata, lida e aprovada. 
 
 
 
Apolo Oliva Filho, Secretário Geral 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 
 











 

 

Ata # 10 - 13 de novembro de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra às 20 horas, na sede a Rua Maranhão, 404, nesta Capital realizou-se a referida 
reunião. Prece e abertura pelo sr. Carlos Jordão da Silva. Presentes os que assinam o 
competente livro. Lida e aprovada a ata anterior. Justificadas as ausências de Antonio Schiliró 
e João Batista Laurito. Expediente da Secretaria Geral: 1) Carta da firma “Audio-Video Filmes 
Ltda.", solicitando a indicação de médiuns de cura e de efeitos físicos para fazer um filme (não 
foi aprovado); 2) Carta da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém instituindo como representante no 
CDE o sr. Daniel Cape Ruiz no lugar da srta. Leny B. de Paula; 3) Carta do C. E. “Pai Zé Tobias” 
da cidade de Sumaré, pedindo filiação à FEESP, que remeteu a carta à USE (a Secretaria Geral 
providenciará); 4) Convite para pedra fundamental do Hospital do Instituto Fraternal de 
Laborterapia (o Sr. Merhy Seba representará a USE); 5) carta do CME de 30/10/1972 
convidando a DE e representantes dos CREs para a solenidade do Sesquicentenário da 
Independência, sendo orador o sr. Altivo Ferreira; 6) Lida cópia da carta da DE credenciando o 
sr. Miguel de Jesus para representar a USE no 3° Congresso Espírita da Bahia; 7) Cartas enviadas 
ao 11° CRE - São José do Rio Preto e ao C. E. Consolador, sobre a sugestão para criação de novas 
UMEs na região. Discutida a pauta da próxima reunião do CDE (aprovada) a 1ª Secretaria 
enviará carta à FEESP solicitando o salão Bezerra de Menezes para o dia 10/12/1972. Abel 
Glaser (Departamento de Mocidades) informa a realização em 26/11/1972 da Reunião Geral 
do Departamento, em Santo André. Carlos Dias (1° Tesoureiro) declarou ter mandado imprimir 
as fichas do "DIÁRIO”, registradas em Cartório; deverá propor ao CDE o acréscimo do preço do 
"Unificação" em face de ter sido aumentado o seu custo. Ignácio Giovine (Departamento de 
Organização) apresentou o levantamento estatístico do comparecimento dos representantes 
dos CREs em 19 reuniões do CDE (período de 4 anos e meio): foi instado a apresentar esse 
levantamento ao CDE visando incentivar o comparecimento daqueles representantes às 
reuniões do CDE. Paulo Alves de Godoy (Departamento de Publicidade) e Merhy Seba fizeram 
a apresentação da nova estrutura daquele departamento: propõem que passe a denominar-se 
"Departamento de Divulgação" compreendendo três setores: a) editoração sob 
responsabilidade de Paulo Alves de Godoy; b) Propaganda, sob a responsabilidade de Merhy 
Seba; c) Promoção, sob a responsabilidade de Jamil N. Salomão (aprovado pela DE). Abel Glaser 
sugeriu ao Departamento de Divulgação para reexaminar a composição do Conselho de 
Redação, com inteira liberdade. O sr. Jamil N. Salomão declarou que a Comunhão Espírita Cristã 
(de Uberaba) vai promover um festival beneficente, no dia 16/12/1972, no Ginásio do 
Pacaembu, com a participação do cantor Roberto Carlos, ele foi convidado pelo Presidente do 
CME a comparecer à próxima reunião do CME, para divulgar esse festival. Attílio Campanini 
(Presidente do CME) fez relatório verbal a respeito da 7ª COMECAR ontem realizada em Mogi 
das Cruzes, com a presença de 180 jovens; representaram a DE: Eurípedes de Castro e Ignácio 
Giovine. Abel Glaser fez a leitura da carta da FEB consultando sobre a viabilidade da reunião 
dos Presidentes das federativas estaduais a ser realizada de 5 a 7 de janeiro de 1.973, em 
Brasília, e participando da Ordem do Dia (a resposta da USE será favorável). O dr. Luiz M. de 
Barros, Presidente da USE, declarou haver participado da última reunião do CFN onde foi 
informado de que o assunto das próximas reuniões zonais será sobre a integração das 
Mocidades Espíritas; na próxima reunião do CFN fará exposição sobre o assunto o dr. Alexandre 
Sech, de Curitiba (Paraná); foi convidado o Diretor do Departamento de Mocidade da USE a 
comparecer. A prece final proferiu o sr. José Gonçalves Pereira. Às 22,30 hs o sr. Presidente 
encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, lida e aprovada. 
 
Luiz Monteiro de Barros e Apolo Oliva Filho. 









 

 

Ata # 11 - 27 de novembro de 1972 
Diretoria Executiva 

 
 
Na data supra às 20 horas, na sede à Rua Maranhão nº 404, nesta Capital, realizou-se referida  
reunião. Prece e abertura pelo Presidente Luiz M. Barros. Lida e aprovada a ata anterior. 
Justificada ausência de Fábio Dutra. Expediente: 1) Carta do 17º CRE sobre Semana Espírita de 
Lorena de 18 a 25/11/72. 2) Carta dando a composição do 19º CRE- Fernandópolis. 3) Carta da 
UME de Araçatuba com registros no anteprojeto de fusão. 4) Carta do sr. Mário Pozzi a 
propósito da reativação das atividades da UME de Leme. 5) Carta da UME de São José dos 
Campos juntando o calendário das realizações de 1973. Com a palavra o sr. Attílio Campanini 
renovou apelo para que os membros da DE prestigiem a solenidade em homenagem ao 
Sesquicentenário da Independência em 9/12/72. O sr. Apolo Oliva Filho declarou ter 
representado a DE em promoções da UME de São José do Rio Preto e Catanduva em 28 e 
29/10/72. O sr. Ignácio Giovine informou a respeito da reunião marcada para Mogi das Cruzes, 
objetivando a reestruturação daquela UME. O sr. Hélio Rossi informou haver participado da 
Jornada Cultural Social. O sr. Antonio Schiliró solicitou o referendo do CDE para a nova 
denominação do Departamento Social que passou a denominar-se Departamento de Relações 
Públicas. Apolo Oliva Filho sugeriu no CME que facilite um contato com o Departamento de 
Cursos Externos da Feesp, na pessoa de Maria Aparecida Garbati, com vistas à instalação de 
cursos em Centros Espíritas da Capital, face ao convênio entre o CME e Feesp. A prof. Lúcia 
Medeiros (Departamento de Educação) e sr. Schiliró comunicaram que o IEE vendeu o prédio 
da Rua Guarará, 140 e que na segunda quinzena de janeiro de 1973 deverá ser eleita nova 
Diretoria do IEE. O sr. José Gonçalves Pereira comunica estar sendo impresso o trabalho 
Assistência Social à Luz do Espiritismo e Serviço Social; consultou o Presidente do CME da 
possibilidade de levantamento e cadastro das obras assistenciais espíritas da Capital. O sr. Abel 
Glaser apresentou o relatório da 24ª reunião geral do Departamento de Mocidades realizada 
ontem em Santo André. O Presidente Luiz M. de Barros informou que a DE da USE compareceu 
à sede da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, realizando reunião conjunta com a sua Diretoria. 
A prece final foi proferida por Abel Glaser. Às 22 horas o sr. Presidente encerrou a reunião, da 
qual foi lavrada a presente ata, lida e aprovada. 
 
(a) Luiz Monteiro de Barros e  (a) Apolo Oliva Filho. 
 







 

 

Ata # 12 - 11 de dezembro de 1972 
Diretoria Executiva 

 
Na data acima, sem sua sede social à Rua Maranhão, no 404, com início às 20,00 horas realizou-
se a reunião mencionada. Prece e abertura pelo Presidente dr. Luiz Monteiro de Barros. 
Procedeu-se à leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Justificaram suas ausências: 
Apolo Oliva Filho e Carlos Jordão da Silva. EXPEDIENTE: 1) Dados os argumentos apresentados 
pelo Procurador da USE, a DE resolveu não publicar a súmula da reunião do CDE, realizada em 
10 de dezembro de 1972 devendo o mesmo assunto ser levado à consideração da próxima 
reunião do CDE, no sentido da conveniência ou não de ser modificado o critério atual; 2) Carta 
do sr. Aluysio Paulo de Sá Palhares pedindo a retificação da notícia publicada no “Unificação” 
quanto à sua participação no Departamento de Organização da USE que, conforme sua 
informação anterior, não lhe é possível aceitar; 3) Carta do 24ª CRE comunicando: a) Realização 
da Assembleia Geral que constituiu sua nova diretoria e indicou seus novos representantes 
junto à USE; b) Criação da UME de Santa Bárbara d’Oeste; c) Colaborações diversas às 
atividades das UMEs componentes desse CRE; 4) Criação da Allan Kardec Sociedade Civil 
Editora, pela UME de Piracicaba, cuja finalidade é a divulgação da Doutrina Espírita através da 
edição de jornais, revistas, livros, programas de rádio, etc.; 5) Inauguração na cidade de 
Americana da Clínica Infantil André Luiz, departamento do Centro Espírita “Amor e Caridade”; 
6) Carta do 40º CRE – Taubaté, sobre pedido de adiamento do prazo para apresentação de 
sugestões ao anteprojeto de fusão USE-FEESP e ida de companheiros em meados de fevereiro 
para dialogar sobre o mesmo; 7) Carta do 11º CRE – Rio Preto, apresentando proposta no 
sentido de disciplinar as adesões de entidades espíritas ao Movimento unificacionista, o que 
deverá ser submetido à próxima reunião do CDE; 8) Carta do 4º CRE – Taubaté, apresentando 
o calendário de suas atividades para 1973; 9) Carta do 3º Congresso Espírita da Bahia, 
agradecendo a participação do nosso representante àquele conclave, confrade Miguel de Jesus 
e transmitindo a síntese das conclusões do referido Congresso e outras informações; 10) Carta 
da UME de Osasco, de 17/11/1972, relatando a situação do movimento unificacionista e 
solicitando a presença de representante da USE no dia 9/12/72 devendo-se registrar que a 
referida carta foi recebida em 10 de dezembro de 1972, um dia após, portanto, da data 
marcada; 11) Carta da Rádio Rio de Janeiro (Emissora da Fraternidade da Fundação Cristã 
Espírita Cultural Paulo de Tarso), anexando o texto do decreto do sr. Presidente da República 
Federativa do Brasil que autoriza a transferência para esta Fundação da concessão outorgada 
à Organização Rádio Copacabana Ltda.; 12) Carta datada de Mogi das Cruzes em 03/11/72 
informando sobre reunião realizada objetivando a reorganização da UME de Mogi das Cruzes 
e informando os nomes dos seus membros eleitos; 13) Relativamente à carta do 4º CRE de 
Taubaté, cujo conteúdo foi examinado na presente reunião, ficou deliberada a ida de membros 
da extinta comissão mista à cidade de São José dos Campos no próximo dia 11 de fevereiro de 
1973; 14) o companheiro Attílio Campanini, Presidente do CME, informou sobre a realização 
no Palácio Mauá, da reunião de encerramento das atividades do CME em 1972 a qual alcançou 
plenamente os seus objetivos, tendo informado ainda estar em elaboração final o Calendário 
Unificado para 1973. 
 
Esgotados os assuntos, após ter sido proferida a prece de encerramento, o sr. Presidente deu 
a reunião por encerrada às 23,00 da qual foi lavrada a presente ata, lida e aprovada.  
 
(???), secretário 
Dr.Luiz Monteiro de Barros, presidente. 








