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Ata # 147 – 11 de março de 1973 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos onze dias do mês de março de hum mil novecentos e setenta e três, às 9,30 horas, 
reuniu-se ordinariamente o CDE da USE, no salão de reuniões da nova sede da FEESP, à 
Rua Japurá, no 211, nesta Capital, conforme circular convocatória da Secretaria Geral da 
USE de 1/02/73 com a presença dos seguintes que assinaram o respectivo Livro de 
Presença: Da DE srs. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Abel Glaser, Apolo 
Oliva Filho, Antonio Schiliró Junior, Carlos Dias, Ignácio Giovine, Eurípedes de Castro, 
Attílio Campanini (Presidente do CME) mais os Diretores departamentais srs. José 
Gonçalves Pereira, Hélio Rossi, Jamil Nagib Salomão, Merhy Seba; os representantes da 
FEESP, da LEESP, da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, do IEE, do Clube dos Jornalistas 
Espíritas, da Associação Médico-Espírita de São Paulo; dos representantes do 2º CRE, do 
4º CRE, do 8º CRE, do 9º CRE, do 11º CRE, do 13º CRE, do 17º CRE, do 19º CRE, do 
20º CRE, do 23º CRE, 24º CRE, do 26º CRE; dos representantes das seguintes UDEs: 2ª 
Zona, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 12ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª. Às 9,15 horas o Presidente da DE deu 
por iniciada a reunião fazendo a prece de abertura. A seguir o 1º Secretário leu a ata da 
reunião anterior, a qual foi aprovada, com o protesto do Procurador dr. Eurípedes de 
Castro, sob alegação de que referida ata não traduziu na sua extensão toda discussão e 
debates havidos e por discordar dos termos referentes aos três advogados, e seus pareceres, 
sobre sua incompatibilidade como Procurador da USE. Ainda com a palavra o dr. 
Eurípedes de Castro a respeito da publicação ou não de súmula o seguinte: como publicar 
no órgão oficial da USE uma súmula de ata, antes que a ata seja apreciada e aprovada pelo 
CDE; que a publicação da súmula pode ocasionar responsabilidades à própria USE; por 
motivos sociais e jurídicos acha desaconselhável a publicação da súmula, a menos que 
aprovada pelo “CDE”. Discutiram exaustivamente a questão os srs. Ary Lex, Attílio 
Campanini, Israel A. Alfonso, Paulo Roberto Costa, Apolo Oliva Filho, Nestor Masotti, 
Luiz Monteiro de Barros e Carlos Dias, após o que o CDE aprovou a seguinte proposta 
“Que se publique no jornal Unificação notícias das reuniões do CDE, após aprovação de 
sua redação pela Diretoria Executiva da USE”. Passou-se em seguida ao item 03 da Ordem 
do Dia: “Expediente e relatório da Diretoria Executiva e da Tesouraria”. O Secretário Geral 
apresentou relatório trimestral da DE e no expediente o seguinte: a) novas sugestões 
apresentadas ao anteprojeto de estatutos da fusão “USE e FEESP” pelo 8º CRE, 12º CRE, 
6º CRE, 5º CRE, 4º CRE e pelo 1º Tesoureiro da USE sr. Carlos Dias; b) fez a leitura da 
Notificação com Retificação da Liga Espírita do Estado de São Paulo, datada de 28/2/73; 
c) fez a leitura da proposta do CME de 18/2/73, subscrita por 15 (quinze) UDEs e pela 
UME de Mogi das Cruzes; d) fez a leitura de dois ofícios do Clube dos Jornalistas Espíritas 
de São Paulo, datados de 9/3/73, comunicando a eleição de sua nova Comissão Dirigente, 
com a tarefa especial de estruturar a entidade em novas e mais amplas bases sociais, sendo 
opção socialmente preferida a sua transformação em “Instituto de Cultura Espírita do 
Estado de São Paulo”; o seu novo Presidente é o dr. Eurípedes de Castro e os representantes 
no CDE os srs. José Herculano Pires (efetivo) e Emílio Manso Vieira (suplente). O sr. 
Presidente comunicou ao plenário a presença dos srs. Newton Boechat, Spartaco Ghilardi 
e José Soares Cardoso. Passou-se ao item 04 da Ordem do Dia – Relatório da reunião de 
5, 6 e 7/1/73 do CFN da FEB em Brasília, como encerramento das quatro reuniões zonais: 
Os srs. Luiz Monteiro de Barros e José Gonçalves Pereira fizeram relato verbal das 
discussões travadas e das conclusões aprovadas; o sr. Ary Lex (do IEE) sugeriu à DE da USE 
constituir um grupo de pessoas para ir à GB dialogar com outro grupo da FEB a respeito 



 

 

do assunto “Cursos e Escolas de Espiritismo”. Relatório da Tesouraria: o sr. Carlos Dias 
fez a apresentação do movimento financeiro até 28/2/73, e reiterou apelo no sentido da 
quitação de débitos dos órgãos da USE. Item 05 da Ordem do Dia: 20º aniversário do 
jornal Unificação: o sr. Merhy Seba do Departamento competente usou da palavra expondo 
detalhadamente o plano de expansão já aprovado pela Diretoria. Item 06: Palavra aos 
Diretores de Departamentos: usou da palavra o sr. Ignácio Giovine do Departamento de 
Organização que falou sobre o programa de visitas aos CREs, e cujos detalhes constam no 
final da presente ata; apresentou, também, o quadro de estatística da frequência dos CREs 
às reuniões do CDE sendo que cópias desse quadro estatístico deverão ser enviadas aos 
CREs. Item 07 da Ordem do Dia: Concentrações de Mocidades Espíritas: 19 a 22/4/73 
em Araçatuba, em Ribeirão Preto e em Jacareí: o sr. Abel Glaser fez explanação sobre o 
assunto e encareceu a necessidade da presença dos representantes dos CREs, UMEs e 
UDEs, pois são convidados especiais. Item 08 – Proposta do 11º CRE “Adesão de Centros 
Espíritas: após vários Conselheiros falarem sobre o assunto, entre os quais Ricardo Fasinelli 
(do 11º CRE) e Attílio Campanini (do CME) o CDE resolveu prorrogar o prazo de mais 
90 (noventa) dias para o estudo e remessa de sugestões, inclusive pareceres dos 
Departamentos específicos da DE, como o de Organização e de Doutrina. Item 09: Fusão 
“USE – FEESP”: Inicialmente falou o sr. Messias Antonio da Silva, pela “LEESP” que se 
referiu à Notificação com Retificação e Ratificação de 28/2/73, da qual consta o pedido 
de prorrogação de 6 (seis) meses para que a Liga possa apresentar um ESBOÇO de sua 
concepção federativa. Também o dr. Eurípedes de Castro reiterou argumentos em favor da 
prorrogação, contrariamente à sugestão do CME de se encerrar o prazo para apresentação 
de novas sugestões. O sr. Attílio Campanini (Presidente do CME) reiterou a proposta de 
18/2/73 a saber” a) que não seja mais prorrogado o prazo para a entrega de novas sugestões 
ao anteprojeto; b) que seja criada uma nova Comissão para apreciar todas as sugestões 
entregues até 11/3/73, devendo concluir e apresentar o seu trabalho final até a pro1xima 
reunião do CDE; o representante do 4º CRE (Taubaté) achou que três meses não dão para 
uma Comissão concluir um trabalhar dessa envergadura; o sr. Ignácio Giovine (da DE) 
esclareceu que cada sugestão, mesmo que conflitante, deverá constar como alternativa; o 
sr. Paulo R. Costa (da FEESP) declarou que agora deverão se pronunciar sobre o 
anteprojeto e sugestões os órgãos direcionais da USE e da FEESP (se a DE da USE ou a 
DE da FEESP desejar, que criem Grupo de Trabalho, convidando os técnicos que quiser 
para assessorá-las); o sr. Carlos Dias (da DE) disse ser favorável à não prorrogação do prazo, 
que cabe agora às Diretorias da USE e FEESP concluir o trabalho inicial (anteprojeto e 
sugestões enviadas) compondo um projeto de Estatutos da futura ou nova entidade, projeto 
esse a ser apresentado às Assembleias Gerais convocadas para tratar da fusão e sobre ela 
deliberar. Falaram ainda Abel Glaser, Apolo Oliva Filho, Carlos Jordão da Silva. O sr. 
Presidente declarou encerrada a discussão, passando-se à votação: a proposta de se 
prorrogar o prazo para mais 6 (seis) meses (da LEESP) obteve 4 (quatro) votos; a proposta 
para que não mais seja prorrogado o prazo para a entrega de novas sugestões ao anteprojeto 
foi aprovada por 26 (vinte e seis) votos e houve uma abstenção. Quanto à tramitação o 
CDE aprovou o seguinte: I – A DE da USE (ou um grupo de trabalho) tabulará as sugestões 
recebidas e tentará elaborar um anteprojeto final; caberá à FEESP o mesmo procedimento. 
II – A DE da USE e a DE da FEESP reunir-se-ão conjuntamente objetivando a redação do 
projeto final. III – O resultado desse trabalho (projeto final) será enviado aos membros do 
CDE da USE; idem da FEESP. IV – Assembleias Gerais (com dois relatores). Item 10 – 
Próxima reunião do CDE: decidiu-se que será em 10/6/73 em São Paulo, nesse mesmo 
local. Item 11 – Palavra Livre: 1) o dr. Eurípedes de Castro declarou haver representado a 



 

 

DE da USE no aniversário do programa do CME na Rádio de propriedade das Casas André 
Luiz; estando presente o sr. Osmar, um dos diretores das Casas André Luiz, usou da palavra 
colocando à disposição de todos os órgãos e entidades espíritas aquela Rádio para 
noticiarem as suas atividades, em programa de 30 (trinta) minutos, aos domingos; 2) o 
representante do 8º CRE (Bauru) comunicou a inauguração da Praça Allan Kardec no dia 
31/3/73 em Bauru, comunicou a realização da Jornada da Divulgação do Livro de 31/3 a 
18/4/73, em julho de 1973 a 23ª Semana Espírita; 3) o representante do 4º CRE (Taubaté) 
fez referência ao Calendário de Atividades com as diversas programações previstas para 
1973; 4) o sr. Jamil Nagib Salomão (da FEESP) fez proposta no sentido de ser dado um 
intervalo de 10 a 15 minutos durante as reuniões do CDE (submetida à votação não foi 
aprovada); 5) o poeta espírita José Cardoso declamou poesia de sua autoria sobre o papel 
do Espiritismo; 6) o sr. Carlos Dias (da DE) conclamou a LEESP a estudar a sua adesão à 
fusão USE x FEESP e cumprimentou a LEESP pela sua última decisão relativamente ao 
assunto; 7) decidiu-se que a próxima reunião do CDE será em 10/6/73 em São Paulo, 
nesse mesmo local. O relatório apresentado pelo sr. Ignácio Giovine a respeito do 
Departamento de Organização foi o seguinte: 1) Exposição citando o Departamento de 
Organização e sua relação com o de Divulgação na área de motivações; 2) Explanação como 
os Departamentos citados poderão assessorar os CREs nas eventuais reorganizações e 
possíveis estruturações; 3) Sugerir aos CREs que façam o levantamento das UMEs que os 
compõem, bem como a distância em quilômetros que as separam da sede dos respectivos 
CREs e o perímetro em quilômetros jurisdicionado pelos CREs; 4) verificação da 
possibilidade dos CREs enviarem ao Departamento de Organização um mapa atualizado 
da região correspondente; 5) Esclarecimento como os citados Departamentos podem 
colaborar na reorganização e motivação de atividades das UMEs; 6) os referidos 
Departamentos estarão disponíveis para as visitações nos segundos sábados de cada mês, 
preferentemente; 7) as solicitações devem ser feitas por escrito ao Departamento de 
Organização, através da DE da USE; 8) apresentação do mapa do levantamento estatístico 
referente à frequência dos CREs nas reuniões e Assembleias Gerais, no período de março 
de 1968 a setembro de 1972, com porcentagens de presenças dos CREs às dezenove 
reuniões. A seguir o sr. Presidente pediu ao sr. Miguel de Jesus (26º CRE) para fazer a prece 
de encerramento. Esgotados os assuntos, às 13,40 horas o sr. Presidente encerrou a reunião. 
Para constar, eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada 
como de praxe. 
 
 
Assinaturas. 



















 

 

Ata # 148 – 10 de junho de 1973 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos dez dias do mês de junho de mil novecentos e setenta e três, às 9,15 horas, reuniu-se 
ordinariamente o CDE da USE, no salão de reuniões da nova sede da FEESP, à Rua Japurá 
no 211, nesta Capital, conforme circular convocatória da Secretaria Geral, com a presença 
dos representantes que assinaram o respectivo Livro de Presença, parte integrante deste. A 
reunião foi aberta pelo Presidente dr. Luiz Monteiro de Barros, que saudou os presentes e 
proferiu a prece de abertura. A seguir o 1º Secretário Apolo Oliva Filho leu a ata da reunião 
anterior, que foi aprovada. Pelo Secretário Geral Abel Glaser foi lido o relatório das 
atividades da DE no último trimestre e pelo Tesoureiro Carlos Dias o Balancete de 
31/5/73 com ativo e passivo de Cr$ 24.923,04. A propósito do CFN da FEB o sr. Carlos 
Jordão da Silva informou que há dois meses não tem havido reunião; reportou-se ao convite 
da FEB para uma visita ao Departamento Editorial; informou que a Exposição Espírita da 
FEESP será inaugurada no dia 24/6/73 em Niterói, promovida pela Federação Espírita do 
Rio. Com a palavra o sr. Carlos Dias declarou que os Diretores da USE e da FEESP criaram 
Grupos de Trabalho incumbidos do estudo das sugestões ao anteprojeto de estatutos 
consequente da possível fusão USE e FEESP, os quais têm se reunido aos sábados; a 
composição dos GT está assim: da USE – Carlos Dias (coordenador), Antonio Schiliró e 
Nestor João Masotti; da FEESP – Reynaldo S. Prutieno (coordenador), dr. Rino Curti e 
Carlos Dias; declarou que para ganhar tempo e encontrar um denominador comum para 
o projeto de estatutos os dois GT têm se reunido conjuntamente. Item 05 da Ordem do 
Dia: Proposta do 11º CRE sobre Adesões de Centros Espíritas: o Presidente dr. Luiz 
Monteiro de Barros leu o parecer da DE contrário à aprovação, tal como a proposta está 
redigida; o sr. Rodrigues Ferreira (do 11º CRE) disse que embora reconhecendo certas 
impropriedades linguísticas e determinadas imperfeições da proposta, achava que a ideia 
que ela encarna deveria ser aproveitada. Após discutirem a proposta os srs. Durval 
Previdelo, Apolo Oliva Filho, Ary Lex, Ivo do 4º CRE, Cardoso do 7º CRE, Attílio 
Campanini, Paulo Roberto P. Costa, Nestor João Masotti e Messias (da LEESP), a propósito 
de novas normas de adesão de Centros Espíritas aos órgãos da USE resolveu o CDE: ) rever 
a Carta de Adesão atualmente em vigor; b) Melhorá-la com as sugestões da proposta do 11º 
CRE (de São José do Rio Preto) e outras colhidas durante a reunião; c) Todas as UMEs e 
UDEs que possuam normas de adesão locais as remetam à DE da USE; d) A diretoria da 
USE elaborará um projeto de nova Carta de Adesão, enviando-o aos órgãos da USE para 
fins de exame e de oferecerem sugestões; e) a DE fará o projeto final da Carta de Adesão 
submetendo-o à discussão e aprovação do CDE da USE. Dentro do item seguinte da 
Ordem do Dia usaram da palavra os seguintes representantes do Interior: 1) Durval 
Previdelo 9do 8º CRE) dando conhecimento da criação em Bauru do Clube do Livro 
Espírita, como meio de divulgação do livro espírita e da Doutrina Espírita; 2) Cardoso (do 
7º CRE) falando da situação em que se encontram as UMEs de sua região; 3) Ivo (4º CRE) 
reportando-se às realizações constantes do Calendário Unificado e especialmente do IX 
Encontro da Família Espírita, do qual apresentou relatório. No item seguinte da Ordem 
do Dia falaram os seguintes representantes da Capital: 1) Carlos Dias apresentou 
recomendação no sentido de que os representantes tragam suas proposições e informações 
por escrito para serem lidas em plenário, visando maior objetividade da reunião do CDE; 
2) Merhy Seba, em nome do Departamento de Divulgação apresentou a avaliação da 
pesquisa junto aos moços espi1ritas a respeito do jornal “Unificação”; 3) Zulmiro (do CME) 
salientou as últimas atividades do CME, isto é: Feira do Livro Espírita, Encontro de 



 

 

Dirigentes Espíritas e as Entrevistas Doutrinárias. Finalmente decidiu o CDE que a 
próxima reunião será em 23/9/73 em São Paulo, neste mesmo local. Após a prece final 
proferida pelo sr. Rodrigues Ferreira (do 11º CRE) o sr. Presidente, às 12,15 hs, declarou 
encerrada a reunião. Para constar eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata que após ser lida e 
aprovada, vai devidamente assinada. 
 
Assinaturas. 











 

 

Ata # 149 – 23 de setembro de 1973 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos vinte e três dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta e três, às 9 (nove) 
horas, reuniu-se ordinariamente o CDE da USE, no salão de reuniões da nova sede da 
FEESP, à Rua Japurá no 211, nesta Capital, com a presença dos representantes que 
assinaram o competente Livro de Presença. Presidiu a reunião o dr. Luiz Monteiro de 
Barros. Prece por Nely de Barros. A seguir, pelo Secretário Geral, foi lido o Relatório 
trimestral, o qual foi aprovado, inclusive a criação da Central de Informações do 
Departamento de Mocidades (o CDE manifestou-se com “nada a opor”). CFN: o sr. Carlos 
Jordão da Silva informa que não se realizaram reuniões do CFN nos últimos dois meses. 
Passou-se ao item 05 da pauta “Exigências relativas ao caráter religioso das obras de 
Assistência Social: o sr. Presidente poe os srs. Conselheiros a par das providências que vem 
sendo tomadas pela DE sobre o assunto (reunião do Departamento de Assistência Social 
da USE com entidades prejudicadas; resposta do sr. Secretário da Promoção Social à 
indagação do confrade Deputado Freitas Nobre; contato do Procurador da USE com a 
Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário e com o Gabinete daquela Secretaria; o 
Procurador da USE faz a leitura das perguntas que fez à CDC e das respostas obtidas, lendo, 
depois o seu parecer jurídico a respeito. 3) o Diretor do Departamento de Assistência Social 
solicitou aos presente que enviem à DE documentos de todos os casos semelhantes dos 
quais venham a tomar conhecimento, para juntar ao acervo dos documentos já recebidos. 
4) o dr. Décio Silva Barros, Assistente Social da Casa Transitória tece considerações a 
respeito do assunto. 5) O sr. Jamil Salomão fala sobre os artigos 137 e 138 da Constituição 
do Estado e sobre a possibilidade de encaminhar emendas aos mesmos. 6) Usaram da 
palavra os Conselheiros Nestor Masotti, Ivo Prates de Oliveira e Altivo Ferreira tecendo 
considerações sobre o problema (frisada a diferença de estrutura entre as obras espíritas e 
as de outras religiões; evocada a Constituição Federal sobre a liberdade religiosa. 7) Milton 
Filipelli, Décio Silva Barros e Evany Figueira falam dos “indeferimentos não escritos” de 
registro de obras espíritas. 8) Nestor Masotti diz ser o problema mais de ordem econômica 
que jurídica e encarece moderação no encaminhamento do assunto. 9) Altivo Ferreira 
manifestou-se contrário à proposta de emenda à Constituição, afirmando que a medida 
mais acertada será de ação na esfera executiva; não concorda com o expediente que já vem 
sendo seguido por algumas obras de ocultar a sua natureza espírita para conseguir ajuda do 
Estado, lembrando a frase “Seja espírita o teu nome, seja espírita o nome da tua 
instituição”. 10) o dr. Eurípedes de Castro salienta que o CDE decida seja procurado 
diretamente o sr. Governador; quanto à esfera legislativa que seja procurado diretamente 
o Presidente do Legislativo através da Comissão da USE. 11) Abel lembra que a questão 
não se prende apenas à Promoção Social negar registros, mas também às obras já 
registradas, inclusive exigência do Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções, que é 
subordinada diretamente à Casa Civil do Governador, de reforma dos estatutos 
eliminando a natureza espírita da obra. 12) chega à reunião o confrade Deputado Freitas 
Nobre, ao qual o sr. Presidente faz um resumo do que foi discutido até o presente. Usando 
da palavra o dr. Freitas Nobre lembra o Código de Saúde do Governo Sodré e o seu contato 
pessoal com Laudo Natel; prosseguindo, diz que tendo ido ao Secretário de Promoção 
Social obteve a promessa de que o assunto seria resolvido; continuando, diz que na área 
federal não há nenhuma restrição às obras; aprova a ideia de ir-se diretamente ao sr. 
Governador, tanto no caso da Promoção Social, como no caso das emendas; para tudo se 
coloca à disposição da USE. 13) o CDE aprova a constituição de uma Comissão de cinco 



 

 

membros para cuidar do assunto, formada pelos confrades dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, José Gonçalves Pereira, dr. Eurípedes de Castro e Deputado José 
de Freitas Nobre; quanto ao caminho a ser seguido fica à critério da DE. O confrade Attílio 
Campanini (Presidente do CME) lembra a necessidade dos Encontros de Dirigentes de 
Obras Assistenciais e o sr. Gonçalves informa que espera poder realizar o primeiro em 
janeiro próximo. Item 6 da Ordem do Dia “Adesão de Centros Espíritas”: posto em 
discussão o texto previamente enviado a todos os órgãos; tendo em vista sugestão escrita da 
4ª UDE com novos subsídios a respeito do assunto decidiu-se: a) enviar o trabalho da 4ª 
UDE aos órgãos ausentes à presente reunião; b) adiar a discussão do assunto para a próxima 
reunião. Em seguida o sr. Tesoureiro apresentou o balancete. PALAVRA LIVRE: 1) Ivo 
Prates de Oliveira (CRE Taubaté) disse estar sendo cumprido o calendário elaborado para 
1973 com a realização das Semanas Espíritas, Encontros, Visitas, etc.; sugere que os demais 
Departamentos da DE da USE sigam o exemplo do Departamento de Mocidades no 
sentido de movimentar todo o Estado, organizando-se em Assessorias Seccionais. 2) O dr. 
Jaime Monteiro de Barros (CRE Ribeirão Preto) declarou “A UME é a célula da USE, que 
a UME se estruture para orientar com os Centros e para dar base aos CREs; informou que 
o Departamento de Doutrina da UME de Ribeirão Preto está com programa de rádio e 
coluna no jornal na Rádio Renascença, denominado “Gotas de Luz” e que dois jornais da 
cidade fornecem coluna semanal; palestras nos Centros (dois expositores de cada Centro) 
com a organização de um Curso, cujo primeiro tema foi “O que é o Espiritismo” (origem, 
objetivo, métodos, consequências filosóficas, religiosas e morais) inteiramente apostilado 
em 8 meses, duas para cada item. O segundo tema será Reencarnação, na base da lei de 
ação e reação e fez entrega de um jogo de apostilas ao Departamento de Doutrina da USE. 
3) o sr. Ignácio Giovine falou sobre as atividades do Departamento de Organização. 4) o sr. 
Pedro Carrara (de Jaú) entrega à DE convite para o 50º aniversário de fundação do C. E. 
Amor e Caridade; informou que domingo passado o 22º CRE (de Jau1) reuniu dois 
representantes de cada Centro da região para estudarem apostila do CME. 5) o sr. Ricardo 
Fasenelli (do 11º CRE) informou a realização do Mês Espírita de Catanduva em setembro; 
a realização do Mês Espírita em Rio Preto em outubro, Semana Espírita em Tanabi. 6) o 
sr. Boschiero (7º CRE Araraquara) deu as seguintes informações: a) jornal local publicou 
mensagem recebida por Chico Xavier; b) de 7 a 14/10/73 a 3ª Feira do Livro Espírita; c) 
de 26/9 a 7/10/73 Semana Espírita em São Carlos; d) preleção semanal em Hospital de 
Tuberculosos de Araraquara. 7) o sr. Jamil N. Salomão (representante da FEESP) informou 
a realização de programa, em outubro, sobre as obras de Kardec. 8) o sr. Zulmiro Santos 
Silva 9CME) falaou dos Encontros de Divulgadores, de Evangelizadores, de Mocidades em 
agosto/setembro na Capital; em 30/9/73 “Almoço com sabor de Amizade”; em 7/10/73 
Abertura da Semana da Criança; em 11/11/73 realização da COMECAR “Concentração 
de Mocidades Espíritas da Capital e Arredores” na sede da 17ª UDE. Finalmente o CDE 
decidiu que a sua próxima reunião será em 9/12/73 nesta Capital. Após a prece final feita 
pelo sr. Altivo Ferreira (do 1º CRE) o sr. Presidente, dr. Luiz Monteiro de Barros, às 14,45 
hs encerrou a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, 
vai devidamente assinada. 
 
Assinaturas 
 















 

 

Ata # 150 – 09 de dezembro de 1973 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos nove dias de dezembro de mil novecentos e setenta e três, às nove horas, reuniu-se 
ordinariamente o CDE da USE, no salão de reuniões da nova sede da FEESP, à Rua Japurá 
no 211, nesta Capital, com a presença dos representantes que assinaram o respectivo 
Livro de Presença. Abriu a reunião com saudação aos Conselheiros e prece de abertura o 
Presidente, dr. Luiz Monteiro de Barros. A seguir, Apolo Oliva Filho, 1º Secretário, fez a 
leitura das atas das duas últimas reuniões que foram aprovadas. O sr. Secretário Geral, 
sr. Abel Glaser, apresentou o relatório trimestral da Diretoria e o Tesoureiro, sr. Carlos 
Dias, o balancete de 31/10/73; ainda com a palavra o sr. Carlos Dias comunicou o 
desencarne ontem de sua mãe, sra. Maria da Conceição Dias, declarou, em seguida, que 
o preço do papel está subindo periodicamente; que o custo anterior do jornal 
“Unificação” era de Cr$ 0,40, hoje é de Cr$ 0,57, havendo necessidade de autorização 
para se aumentar o preço de venda do jornal: o CDE delegou poder à Diretoria para 
aumentar o preço, à medida que o custo do papel for sendo aumentado, até o teto de 
Cr$ 1,00 (hum cruzeiro). O Vice-Presidente sr. Carlos Jordão da Silva declarou que com a 
transferência da reunião do CFN para ontem e devido compromissos com a USE ontem e 
hoje, não pode comparecer à reunião do CFN. Falando como coordenador do Grupo de 
Trabalho pró-fusão USE e FEESP, o sr. Carlos Dias informou que foram realizadas 31 
reuniões e que o trabalho será entregue a ambas as Diretorias no dia 22/12/73 em 
reunião conjunta. Falando em nome da Comissão Especial criada pelo CDE, o dr. 
Eurípedes de Castro informou que em 09/10/73 a Comissão foi recebida pelo Exmo. Sr. 
Governador do Estado, a quem foi entregue o Memorial; passado certo tempo voltou à 
Casa Civil e à Secretaria da Promoção Civil, tendo sido informado de que o Governo 
deverá criar uma Comissão para estudar o assunto do Memorial, na qual será incluído 
representante dos espíritas; decidiu o CDE que a Comissão Especial continue em suas 
funções em caráter permanente até a solução definitiva do problema, podendo referida 
Comissão convidar outras pessoas para integrá-la na qualidade de Assessores e que a 
Comissão divulgue uma síntese do Memorial e das demais providências tomadas, bem 
como encaminhe circular aos órgãos da USE e entidades adesas. Para chegar-se a essas 
decisões o assunto foi discutido pelos srs. Apolo Oliva Filho, Paulo Roberto, Ary Lex, Altivo 
Ferreira, Milton Filipelli e Carlos Jordão da Silva. No item 07 da Ordem do Dia “Exigências 
quanto ao caráter religioso das obras sociais” digo PROPOSTA DO 11º CRE (ADESÃO DE 
CENTROS ESPÍRITAS): O sr. Antonio Tonim fez a leitura integral da proposição da 4ª UDE, 
a qual conclui pela manutenção da atual Carta de Unificacão; Ricardo Fasanelli (do 11º 
CRE) declarou: a) que retirava a proposta inicial do 11º CRE; b) que aceitava o substitutivo 
do Departamento de Doutrina da USE, acrescido de uma sugestão “Recomenda-se que 
as atividades dos passes ligados aos Centros sejam levadas a efeito em recinto reservado, 
distante da indagação curiosa, quando não maledicente e zombeteira”; os srs. Milton 
Filipelli, Messias, Paulo Roberto, Abel Glaser e Attílio Campanini discutiram o assunto; 
finalmente o CDE deliberou: a) que seja mantida a Carta de Adesão atualmente vigente; 
b) que dela constem as expressões “objetivos e normas”; c) que os objetivos e normas 
(recomendações) sejam anexadas à Carta de Adesão para orientação das entidades 
adesas. Objetivando aprimorar a organização do Departamento de Mocidades da USE o 
CDE aprovou a proposta apresentada pela DE, inclusive o organograma setorial (órgãos 
setores, serviços, assessorias, cursos, confraternizações, atividades, etc.). Na fase 



 

 

anterior, quando da discussão das propostas o sr. Evany Figueira (do 4º CRE) declarou 
que via na proposta, uma estrutura paralela ao movimento de unificação, propôs 90 dias 
para os CREs conhecerem a proposição, tendo sido esclarecido que os CREs já haviam 
recebido a proposta; o sr. Milton Filipelli foi de opinião que o organograma não estava 
refletindo bem o texto da proposta e que o organograma deveria ser apresentado sob a 
forma de esquemas setoriais. Em conclusão: a proposta do DM referendada pela DE foi 
aprovada pelo CDE contra o voto do representante do 4º CRE. O sr. Ignácio Giovine, pelo 
Departamento de Organização da USE informou a recente reorganização do 12º CRE (de 
Araçatuba) e disse estar presente à reunião o novo Presidente do 12º CRE, sr. Armando 
Pagan, o qual foi saudado pelo Presidente da USE; informou a criação do Departamento 
de Doutrina e de Organização no 27º CRE (Rio Claro). Palavra aos representantes do 
Interior: o representante do 7º CRE (Araraquara) comunicou a realização da 3ª Feira do 
Livro Espírita em Araraquara, da Semana Espírita em São Carlos (28/09 a 06/10) e da 
criação do Clube do Livro Espírita em Araraquara, já com 150 sócios. O representante do 
3º CRE (Campinas) comunicou a recente instalação da UME de Itu e Salto e a 
reorganização da UME de Itapira – apelo no sentido de que os cursos e escolas da FEESP 
em Centros Espíritas do interior somente sejam criadas com a concordância prévia das 
UMEs ou CREs; o representante do 4º CRE (Taubaté) apresentou o calendário unificado 
de suas atividades para 1974; informou sobre o plano de estudos integrados das 
Mocidades; falou das gestões visando a reorganização da UME de Campos do Jordão; o 
CME (Capital) apresentou detalhado relatório de suas atividades em 1973 destacando o 
Encontro de Dirigentes Espíritas, 1ª Semana de Estudos sobre Evangelização Infantil, 
Feira do Livro Espírita, Tarde de Autógrafos de Chico Xavier, Almoço com Sabor de 
Amizade, Semana da Criança, 8º COMECAR. Fixada a data de 10/03/74, neste mesmo 
local, a próxima reunião do CDE da USE. A prece final foi proferida por Evany Figueira (de 
Taubaté). Às 15 horas o sr. Presidente encerrou a reunião; para constar foi lavrada a 
presente ata que após ser lida e aprovada vai devidamente assinada. 
 
Assinaturas 
 
 












