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Ata # 13 - 22 de janeiro de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra às 20 hs, na sede à Rua Maranhão, 404, nesta Capital, realizou-se a referida 
reunião, estando presentes os que assinaram o respectivo Livro. Justificada a ausência do dr. 
Luiz M. de Barros. Presidiu a reunião o Vice, Carlos Jordão da Silva, que também proferiu a 
prece inicial. Pelo Secretário Geral foi apresentado o seguinte expediente: a) Carta da UME de 
Juiz de Fora solicitando programa de evangelização, a qual será encaminhada ao sr. Fábio 
Dutra. b) Carta do C. E. Fraternidade (de Jundiaí) solicitando material sobre unificação. c) A 
Secretaria Geral informou ao 4º CRE (Taubaté) que os srs. Attílio, Eurípedes e Jonni que 
representavam a USE na ex - Comissão Mista deverão estar em Taubaté no dia 11/02/73 às 9 
hs; será estendido esse convite aos ex - representantes da FEESP na citada Comissão Mista. d) 
A Secretaria Geral enviou carta à FEESP anexando cópias das vinte sugestões ao anteprojeto de 
fusão. e) O sr. Abel Glaser pede para justificar sua ausência à próxima reunião da DE, por viajar 
em gozo de férias. Usando da palavra o sr. Merhy Seba falou da reformulação no aspecto e no 
conteúdo do Jornal “Unificação”, apresentando modelo, que foi bastante discutido e aprovado; 
falou da necessidade da colaborações por parte dos departamentos, enviando noticiário de 
suas atividades; propôs uma pesquisa editorial a respeito do jornal “Unificação” apresentando 
modelo (as sugestões serão apresentadas pelos Diretores até a próxima reunião); apresentou 
modelo de um cartaz de propaganda “Sempre há um lugar para mais um hábito sadio” 
(aprovado); outrossim foi aprovada a sugestão de se fazer reunião comemorativa do 20º 
aniversário do jornal “Unificação”. O sr. Attílio Campanini, presidente do CME, tratou do 
seguinte: 1) Entregou o calendário unificado CME para 1973. 2) Foi lida pelo Secretário Geral a 
carta do CME sobre a realização da Semana da Feira do Livro Espírita no próximo mês de abril, 
pedindo que a DE convide as Sociedades Patrocinadoras a participarem dessa realização e da 
Tarde de Autógrafo de F. C. Xavier, por ocasião do encerramento em 28/04/73). 3) Comunicou 
a realização de Encontros de Dirigentes, de março a junho de 1973. 4) O Secretário Geral fez a 
leitura de carta do CME sobre a realização da 1ª Semana de Estudos sobre Evangelização, de 
19/02/73 a 25/02/73, a qual será encaminhada a Fábio Dutra. 5) Sugeriu a publicação pela D E 
da USE dos documentos mais importantes relativos ao movimento de unificação: a DE aprovou 
a sugestão e designou Comissão Especial para cuidar do assunto, fazendo a triagem dos 
documentos mais prioritários a serem publicados, composta pelos srs. Schiliró, Paulo A. Godoy 
e Merhy Seba. 6) Decidiu a DE que se faça a encadernação de todos os números do 
“Unificação”, desde o primeiro, para facilidade de consulta. O sr. Ignácio Giovine teceu 
considerações sobre a reorganização da UME de Mogi das Cruzes, já integrada também no CME 
da USE. O sr. Antonio Schiliró informou a respeito das novas instalações do IEE à R. Abílio 
Soares, 876; outrossim, declarou que será no dia 27/01/73 a Assembleia Geral para eleição do 
terço do Conselho do IEE, bem como a eleição e posse da nova Diretoria. O sr. Carlos Jordão da 
Silva fez exposição verbal sobre a reunião do CFN em Brasília; houve o comparecimento de 
vinte presidentes de sociedades federativas estaduais com respectivos assessores; com 
pequenas alterações foram aprovadas as conclusões da 4ª Zonal (de Curitiba). A Secretaria 
deverá escrever à FEESP pedindo o salão da sede nova à Rua Japurá, 211, dia 11/03/73, para 
realização da reunião do CDE. A seguir, o sr. Secretário Geral submeteu à apreciação da Ordem 
do Dia para a próxima reunião do CDE, a qual foi aprovada. Esgotados os assuntos, após a prece 
proferida  pelo sr. Merhy Seba, o sr. Carlos Jordão da Silva encerrou a reunião às 22,30 hs, da 
qual foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada. 
 
 
Carlos Jordão da Silva 



 

 

Apolo Oliva Filho 
 
 









 

 

Ata # 14 – 12 de fevereiro de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra às 20 hs, na sede à Rua Maranhão nº 404, nesta Capital, realizou-se a reunião 
supra, estando presentes o que assinam o respectivo livro. Justificada a ausência do sr. Abel 
Glaser. Presidiu a reunião o dr. Luiz Monteiro de Barros, que fez a prece inicial. Foram lidas as 
duas atas anteriores que foram aprovadas. A seguir o 1º Secretário comunicou haver escrito à 
Feesp pedindo a cessão do salão da nova sede da Feesp para a próxima reunião do CDE. O sr. 
Ignácio Giovani comunicou que ele, Attílio Campagnini, Eurípedes de Castro estiveram em 
Taubaté em 11/2/72 prestando esclarecimentos sobre o anteprojeto de fusão USE x Feesp, 
também esteve presente o sr. Alcebíades Bertran. Os srs. Jordão e Luiz M. de Barros voltaram 
a falar dos resultados da reunião do CFN em Brasília. O sr. Fábio Dutra reportou-se ao último 
Curso Intensivo de Evangelizadores, de 6 a 13/01/73, na Casa Transitória, com a participação 
de 45 alunos de 45 alunos, 19 de cidades do interior; disse estar ciente da próxima 1ª Semana 
de Estudos Sobre Evangelização, de 19/02/73 a 25/2/73, realização do CME da USE. Com a 
palavra o sr. Merhy Seba deu conta de umas desincumbências a propósito das propostas por 
ele feita na reunião anterior; a solenidade comemorativa do 20º aniversário do jornal 
“Unificação” será no dia 4/03/73 às 20hs na Feesp, sendo orador o sr. José Herculano Pires; 
disse estar aguardando as sugestões dos srs. Diretores a propósito da pesquisa editorial a 
respeito do “Unificação”. O sr. Carlos Dias – Tesoureiro – perguntou o que fazer com os vários 
pacotes da revista “O Reformador” da FEB que a USE recebeu. O sr. Schiliró declarou que ouvira 
na Zonal de Curitiba que essas revistas eram para distribuição gratuita às entidades federativas 
estaduais e que não via inconveniente na sua redistribuição aos Órgãos da USE. O sr. Apolo 
Oliva Filho sugeriu que se devolvesse à FEB os volumes já recebidos agradecendo e pedindo a 
gentiliza de não enviarem mais, corroborando as manifestações dos representantes da USE em 
reuniões do CFN contrárias à orientação que vem sendo dada àquela revista. O sr. Carlos Jordão 
da Silva propôs não devolver os volumes já recebidos, mas, escrever declarando que as mesmas 
estavam à disposição da FEB, pedindo a gentileza de não enviarem mais, enquanto perdurar a 
atual orientação que o Reformador vem adotando (A Diretoria aprovou essa última sugestão). 
O sr. Carlos Dias pediu autorização para publicar no “Unificação” um condensado do Balanço 
de 1972 do Grupo Espírita Batuíra, no qual constam o título “Unificação” e “Divulgação 
Doutrinária” (aprovado). A respeito da Notificação Jurídica da “LEESP” feita através de Cartório 
o Presidente Luiz Monteiro de Barros consultou se deve solicitar o pronunciamento escrito dos 
advogados F. C. Castro Neves, J. A. Castelo e Freitas Nobre ou se deve primeiramente solicitar 
ao CDE que apele à “LEESP” para que retire a referida Notificação Jurídica: A DE da USE optou 
pela segunda alternativa, desde que constatada a sua viabilidade. O CME, por carta de 12/2/73, 
solicita que a DE se faça representar na gravação de um programa comemorativo de 
aniversário, no dia 3/3/72 às 8 hs, pela rádio Guarulhos: irá o sr. Presidente. Esgotados os 
assuntos, após prece feita pelo dr. Eurípedes de Castro, o sr. Presidente encerrou a reunião às 
22:30 hs, da qual foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada. 
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 









 

 

Ata # 15 - 26 de fevereiro de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 15ª. Reunião da Diretoria Executiva da USE em 26/02/73 – na data supra, às 20,00 horas, 
na sede à Rua Maranhão 404, nesta Capital, realizou-se a reunião supra, estando presentes os 
que assinaram o respectivo livro. 1) Presidiu a reunião o dr. Luiz Monteiro de Barros que 
proferiu a prece inicial. 2) Foi justificada a ausência do 1º Secretário Apolo Oliva Filho. 3) Foi 
lida e aprovada a ata da reunião anterior. 4) Com referência à comemoração do primeiro 
aniversário do programa radiofônico “Momento Espírita”, na Rádio Difusora de Guarulhos, o 
Sr. Presidente informa que por motivo de força maior não poderá comparecer. O dr. Eurípedes 
de Castro prontificou-se para representar a DE neste evento. 5) Da mesma forma, o sr. 
Presidente informa que por motivo de viagem não poderá estar presente à solenidade 
comemorativa do 20º Aniversário do Jornal Unificação, no próximo dia 04/03 na sede da FEESP, 
solicitando ao sr. Vice-presidente para representar a DE. 6) Expediente: a) carta do Grupo 
Espírita “Vicente de Paulo”, comunicando sua nova diretoria. B) carta da “Associação de 
Beneficência Espírita Consolador”, comunicando sua nova diretoria. C) Carta da UDE da 4ª Zona 
apoiando a fusão USE-FEESP e tecendo considerações a respeito. D) Carta da 4ª CRE anexando 
quadro estatístico demonstrativo da situação da Mocidade Espírita do 4ª CRE. 7) O presidente 
do CME, confrade Attílio Campanini tece considerações sobre o “Encontro de Dirigentes” a ser 
realizado no próximo dia 04/03. Em abril o CME realizará a “Feira do Livro” com o auxílio das 
UDES, contando no dia 05/05 com a presença de F. C. Xavier para uma tarde de autógrafos. 
Informa ainda que a última reunião do CME contou com a presença unânime das UDEs, mais 
as UMEs de Mogi das Cruzes e Osasco. 8) O Diretor do Departamento de Organização, confrade 
Ignácio Giovine, dá informações sobre o trabalho que pretende desenvolver junto aos CREs. 
Foi-lhe sugerido prioridade para o 5º e 25º CRE. 9) O confrade José Pereira Gonçalves informa 
que a concessão do título de cidadão paulistano a F. C. Xavier pela Câmara Municipal de São 
Paulo será no dia 19/5 em horário a ser acertado. 10) O dr. Eurípedes de Castro comunica: a) 
que a LEESP acolheu a ideia da Feira do Livro, aguardando a presença de representantes do 
CME para acertar os detalhes. b) que, relativamente à notificação enviada à USE, a Liga 
deliberou enviar uma segunda notificação, com retificação e ratificação: não haverá 
impugnação à fusão USE-FEESP, e na hipótese da fusão, a Liga não recorrerá a medidas judiciais. 
Mas continuará lutando por uma federação autêntica e igualitária dentro dos arraiais da família 
espírita. C) que o Clube dos Jornalistas Espíritas continua funcionando provisoriamente , à Rua 
São Bento 21, tendo criado uma comissão para cuidar da sua reestruturação e mudança de 
nome, bem como da construção da sede própria da entidade. O Diretor do Departamento De 
Mocidades faz um relato da 24ª. Reunião Geral da DM da USE, realizada na cidade de 
Araraquara no dia 25/02, que contou com a presença dos Assessores Seccionais do 
Departamento , dos DMs dos CREs, da Comissão Central do VI Curso Intensivo para Preparação 
de Dirigentes de Mocidades Espíritas, e de confrades interessados em dinamizar o movimento 
em regiões ainda desprovidas de Departamentos Regionais de MMEE. Os principais assuntos 
tratados foram relativamente ao funcionamento dos DMs dos CREs, à organização do 3º. 
Comelesp, VIII Comenesp e XVI Comenesp (19 a 22 de abril) e a realização do VI Curso 
(Campinas, dia 27 de julho). Livre ainda a palavra, e como dela ninguém mais quis fazer uso , o 
sr. Presidente deu por encerrada a reunião, solicitando ao confrade Eurípedes de Castro para 
proferir a prece final. Nada mais havendo a registrar, dei por encerrada esta ata, lida e aprovada 
na forma regulamentar. 
 
Abel Glaser 
Luiz Monteiro de Barros 















 

 

Ata # 18 - 26 de março de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra às 20 hs., na sede à R. Maranhão nº 404, nesta Capital, realizou-se a reunião supra, 
presentes os que assinaram o respectivo livro. O Presidente da USE dirigiu a reunião. Prece inicial 
pelo sr. Carlos Jordão da Silva. Pelo 1º Secretário foi lida a ata anterior (aprovada). Dada a palavra 
ao sr. Ignácio Giovine (diretor do Departamento de Organização) que leu sugestões à proposta 
do 11º CRE (São José do Rio Preto), concluindo pela sua inoportunidade e pela manutenção da 
carta de adesão vigente; a DE fica no aguardo do parecer do Departamento de Doutrina; a seguir, 
apresentação de duas circulares a serem mimeografadas e enviadas aos CREs: uma, sobre 
programa de visitas aos CREs (aprovada); outra para encaminhar os índices de frequência dos 
CREs às reuniões do CDE (essa, o sr. Presidente pediu vistas para oferecer sugestões). No 
Expediente, o Secretário Geral leu: a) Carta de 6/2/73 da UME de Araçatuba a propósito de 
possíveis pressões de órgãos públicos para as entidades assistenciais espíritas retirarem o termo 
“espírita” de seus Estatutos, concluindo pela apresentação de sugestão. b) Leu carta do Nosso 
Lar (Educandário da União Espírita de Piracicaba) comunicando à USE a nova orientação do 
Departamento de Orientação Técnica (DOT), hoje chamada Coordenadoria do Desenvolvimento 
Comunitário, Secção de Registro e Cadastro de Obras Sociais (Av. Brig. Luiz Antônio, 1224, 4º 
andar sala 44), de que nos estatutos de C. E. Manoel Augusto Girão não constasse a definição 
religiosa da entidade, porque é intenção do governo separar a parte assistencial, da parte 
religiosa: decisão da DE: a- Constituir Comissão de quatro advogados para opinar sobre a questão, 
composta pelos drs. Eurípedes de Castro (coordenador), dr. José de Freitas Nobre, dr. J. A. 
Castilho, e dr. Francisco Carlos Castro Neves. B- O Diretor do Departamento de Assistência Social, 
sr. José Gonçalves Pereira, tomará providências também a respeito do assunto, devendo dirigir-
se ao próprio Secretário de Promoção Social. c) Carta do 4º CRE de 13/3/73 a respeito do 
Calendário Unificado de suas atividades e pedindo material de propaganda do jornal Unificação. 
d) Leu o programa da VII Semana Espírita de São Bernardo do Campo, de 25 a 31/3/73. e) Leu 
carta de 22/2/73 da F. E. Est. Da Bahia comunicando a sua Diretoria, presidida pelo sr. Francisco 
Bispo dos Santos. f) Leu carta da UME de São Roque comunicando que irá patrocinar a 
Confraternização de Crianças da Zona Ituana (essa carta será encaminhada ao sr. Fábio Dutra). g) 
Inauguração da Praça Allan Kardec em Bauru no dia 31/3/73: foi dada credencial ao Procurador 
Eurípedes de Castro para representar a USE. A seguir o sr. Carlos Dias, coordenador do Grupo de 
Trabalho pró-fusão USE x FEESP teceu considerações sobre esse assunto. Com a palavra o sr. José 
Gonçalves Pereira referiu-se às próximas vindas de Francisco Cândido Xavier a esta Capital, a 
saber: em 5/5/73 na Casa Transitória, encerrando com Tarde de Autógrafo a Feira do Livro 
Espírita promovida pelo CME; em 19/5/73, para receber na CMSP o título de cidadão paulistano. 
Fez a prece de encerramento o irmão Antônio Schiliró. Pelo sr. Presidente foi encerrada a reunião 
às 22,30 hs., da qual foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada vai devidamente 
assinada. 
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 









 

 

Ata # 19 - 04 de abril de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra às 20 hs., na sede à R. Maranhão nº 404, nesta Capital, realizou-se a reunião supra, 
estando presentes os que assinaram o respectivo livro. A reunião foi aberta pelo Vice-Presidente 
Carlos Jordão da Silva, que proferiu prece de abertura. Pelo 1° Secretário foi lida a ata anterior 
(aprovada). Com a palavra o sr. Fábio Dutra, do Departamento de Evangelização das Novas 
Gerações declarou que no dia 8/5/73 na FEESP será iniciado o Curso Extensivo de Preparação de 
Evangelizadores, também auspiciado pela USE. O sr. José Gonçalves Pereira, do Departamento 
de Assistência Social, deu conhecimento das primeiras diligências e gestões junto à repartição da 
Secretaria da Promoção Social a propósito das cartas oriundas de Piracicaba e Araçatuba; após 
outros contatos que vai fazer apresentará seu parecer por escrito. O dr. Eurípedes de Castro 
(Procurador da USE) que a Comissão de Advogados para tratar desse assunto não pode se reunir; 
o dr. Luiz Monteiro de Barros declarou que teve dificuldades em marcar a reunião em que 
pudesse estar presente o dr. Freitas Nobre; disse que já encaminhou cópias das cartas aos drs. J. 
A. Castilho e F. C. Castro Neves; dr. Eurípedes declarou que estando em Belo Horizonte tratou 
desse assunto com o dr. Noraldino de Melo Castro, que se prontificou a dar um parecer por 
escrito. Apolo Oliveira Filho declarou que o Grupo Espirita Batuíra, da Capital, do qual é 1° 
Secretário, também recebeu da Secretaria da Promoção Social a sugestão de que é necessária a 
separação da Obra Assistencial da Vila Brasilândia, daquela instituição, dotando a obra 
assistencial de personalidade jurídica própria, e sem confissão de natureza religiosa; o Grupo 
Espirita “Batuíra” decidiu aguardar as providências que a USE está tomando. O dr. Eurípedes de 
Castro informou que esteve em Belo Horizonte em solenidade do lançamento do livro “O 
Pensamento de Emanuel”, publicado recentemente, promovida pela União Espírita Mineira, em 
cuja ocasião usou da palavra na qualidade de Procurador da USE; declarou, ainda, que a 
solenidade de inauguração da Praça Allan Kardec, foi transferida para o dia 18/4/73, a qual 
comparecerá representando a DE da USE. O sr. Carlos Dias declarou que prosseguem as 
atividades do Grupo de Trabalho pró-fusão “USE x FEESP”, já tendo sido realizada a primeira 
reunião; devolveu ao Secretário Geral os originais das sugestões oferecidas ao “anteprojeto”. O 
sr. Ignácio Giovine comentou artigo da imprensa com o título “Igreja vem à Periferia”, externando 
o seu ponto de vista a respeito da tomada de posição das entidades espíritas na comunidade 
social. O sr. Attílio Campagnini, Presidente do CME, comunicou a realização do Encontro de 
Dirigentes Espíritas da Zona Sul¸ com a participação de 41 dirigentes e fez entrega aos diretores 
da USE da respectiva apostila. A propósito da Tarde de Autógrafo já marcada para o dia 5/5/73 
na Casa Transitória, o sr. Attílio declarou haver sido procurado pelo confrade Francisco Galves, 
pessoa muito ligada ao médium Francisco Cândido Xavier, o qual propôs que a Trade de 
Autógrafo seja realizada na TV Canal 4, dentro do programa “Domingo Total” apresentado por 
Blota Jr. e coordenado pelo repórter Saulo Gomes; informou que uma Comissão do CME 
(integrada por Attílio, Giovine e Jamil) seguirá para Uberaba dia 13/4/73 para resolver o assunto. 
O sr. Abel Glazer (do Departamento de Mocidades) consulta se algum diretor da USE vai participar 
de uma das Concentrações de Mocidades: o dr. Eurípedes de Castro comparecerá à 16ª. 
COMENOESP (em Araçatuba). O sr. José Gonçalves Pereira pediu relação das pessoas ligadas à 
USE que devem receber convites da Câmara Municipal de São Paulo para sessão de entrega do 
título de cidadão paulistano a Francisco Cândido Xavier: decisão: aos membros da DE, aos 
membros da Executiva do CME, Presidentes das Patrocinadoras e das Sociedades Especializadas. 
Declarou estar sendo verificada a possibilidade de uma solenidade num local maior, mais 
acessível ao público em geral. O sr. Fábio Dutra fez referências ao livro “O Evangelho 2º o 
Espiritismo” de A. Kardec que está sendo editado peal Revista Planeta (que é uma editora 
comercial) e pela grande difusão da Doutrina que esse lançamento representa. Prece final pelo 



 

 

sr. Paulo Alves de Godoy. Às 22 hs o Presidente, dr. Luiz M. Barros, encerrou a reunião, da qual 
foi lavrada a presente ata. Lida e aprovada.   
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 









 

 

Ata # 20 - 23 de abril de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Na data acima, em sua sede à Rua Maranhão, Nº 404, com início às 20:00 hs., realizou-se a 
reunião mencionada. Após a prece de abertura pelo Vice-Presidente dr. Carlos Jordão da Silva 
procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior. O sr. Attílio Campanini solicitou a retificação da 
informação referente à sua ida em companhia dos companheiros Jamil e Giovine à Uberaba, para 
onde foram não para resolver da vinda de Chico Xavier para participar ou não do programa 
“Domingo Total”, conforme consta da ata lida, mas sim lá estiveram para auscultar a sua opinião 
sobre a promoção sugerida. Em seguida foi a ata aprovada. Justificou sua ausência o sr. Apolo 
Oliva Filho. Expediente: 1) Carta do Grupo Espírita Batuíra solicitando as diligências da USE para 
esclarecer as informações obtidas por um seu diretor na Secretaria da Promoção Social, relativas 
à necessidade de que a obra assistencial não tenha qualquer confissão religiosa e de que, para a 
obtenção de atestados do Serviço Social, deve ser obedecida a orientação indicada. A carta foi 
entregue ao dr. Eurípedes de Castro, para estudo; 2) Carta da União Municipal Espírita de Limeira 
solicitando remessa de programa elaborado pela USE sobre cursos ou apostilas do Departamento 
de Infância. A mesma foi entregue ao sr. J. Gonçalves Pereira; 3) Carta da UME de São Roque 
copiando súmula de ata; 4) Carta do sr. José de Faria de São José do Rio Preto, informando 
endereço. Entregue ao sr. Carlos Dias; 5) O sr. Attílio Campanini, Presidente do CME, informou 
sobre a “Tarde de Autógrafos” e convidou os membros da DE para a referida promoção; 6) 
Informou, também, que no próximo dia 1º de Maio de 1973, no C.E. Irmão Augusto – Casa Verde, 
realizar-se-á o Encontro de Dirigentes da Zona Norte. O sr. Carlos Dias solicitou aos membros da 
DE o seu nº do CPF e deu breve informação a respeito dos trabalhos dos companheiros que estão 
encaminhando as sugestões apresentadas ao anteprojeto da Fusão “USE x FEESP. O sr. Merhy 
Seba comunicou já ter sido iniciada a distribuição dos questionários referentes ao jornal 
“Unificação”. Transmitiu informação do sr. Frederico Gianini, da Edicel, de que a mesma está 
promovendo a venda de coleções da Revista Espírita, de Allan Kardec, às Entidades Espiritas 
concedendo para seleção adquirida, outra gratuitamente, não havendo limite mínimo para 
aquisição. Solicitou a colaboração do “Unificação” no sentido de divulgar o citado oferecimento 
mediante a publicação mensal de um anúncio pago. A Diretoria examinou o assunto e como esta 
modalidade de anúncio não tem sido adotada pela direção do jornal a mesma não foi aprovada. 
Considerando, todavia, tratar-se de obra espírita cuja divulgação é justo que se faça, deliberou 
dar conhecimento da oferta através de notícia, e sem cobrança do espaço a ser ocupado no 
jornal. O dr. Eurípedes de Castro comunicou que a solenidade de inauguração da Praça Allan 
Kardec, em Bauru, foi transferida para o próximo dia 28 do corrente, às 17:30 hs, não lhe sendo 
possível comparecer nessa nova data; a Diretoria deliberou que, caso o dr. Luiz Monteiro de 
Barros não possa comparecer, a DE, com a devida antecipação, escreverá ao sr. João Durval 
Previvelo solicitando-lhe que a represente no ato. O sr. José Gonçalves Pereira considera que a 
documentação constante sobre a necessidade de que obra assistencial não tenha qualquer 
confissão religiosa apenas dá uma ideia sobre o assunto o qual, somente após o exame a ser feito 
pelo dr. Eurípedes de Castro, poderá ser melhor esclarecido. Informou, também, que está sendo 
aguardada confirmação do sr. Prefeito da Capital sobre a permissão para que a solenidade de 
entrega do título de Cidadão Paulistano a Chico Xavier se realize no Ginásio do Pacaembu. A 
referida solenidade está marcada para o dia 19 de maio de 1973, às 15:00 horas. O dr. Eurípides 
de Castro solicitou esclarecimentos sobre o critério adotado para a composição do grupo 
responsável pela organização da solenidade, tendo o Sr. Gonçalves atendido seu pedido. O sr. 
Abel Glaser comunicou que lhe foi impossível comparecer a qualquer das 3 concentrações 
realizadas no período de 19 a 22 de abril, a saber: 3ª  Leste; 8ª Nordeste e 16ª Noroeste. Pode 
informar, todavia, que segundo informação recebida, a 3ª Leste alcançou os resultados esperados 



 

 

e que em 27 de maio p.f. realizar-se-á em São José dos Campos, a 16ª Reunião Geral do 
Departamento de Mocidades da USE. Esgotados os assuntos e após ter sido proferida a prece de 
encerramento pelo sr. Carlos Dias, o sr. Presidente deu a reunião por encerrada às 22:30 horas 
da qual foi lavrada a presente ata, lida e aprovada.   
 
 
 
???, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 











 

 

Ata # 21 - 14 de maio de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra às 20 hs., na sede à R. Maranhão, 404 nesta Capital realizou-se a reunião supra 
estando presentes os que assinaram o Livro de Presença. Abriu a reunião o Vice - Presidente 
sr. Carlos Jordão da Silva. Prece inicial pelo dr. Eurípedes de Castro. Lida e aprovada a ata 
anterior. Com a palavra o sr. José Goncalves Pereira deu informes a respeito das providencias 
da Comissão a propósito da solenidade de entrega do título de cidadão paulistano a Francisco 
Candido Xavier em 19/05/73, no Ginásio do Pacaembu; o dr. Eurípedes de Castro informou que 
a “Capemi” patrocinará a difusão da solenidade pela TV e pela Rádio Difusora ou Tupi. O 
Presidente dr. Luiz M. de Barros declarou ter entregue à esposa do Deputado José de Freitas 
Nobre o expediente contendo cópias das cartas de Araçatuba, Piracicaba e G. E. Batuíra da 
Capital a respeito de orientação da Secretaria de Promoção Social. Pelo Secretario Geral foi 
apresentada a Ordem do Dia da próxima reunião do CDE da USE em 10/6/73, nesta capital. O 
Secretário Geral apresentou três ofícios da UME de Mogi das Cruzes, num dos quais é solicitada 
cópia autenticada do estatuto da USE e autorização do Presidente da USE e Tesoureiro com 
firmas reconhecidas para abertura de conta bancária: foi entregue ao diretor Antonio Schiliró 
uma cópia do Regimento Interno da UME para examinar o estabelecido em seu artigo 30. O sr. 
Presidente do CME Attílio Campanini prestou esclarecimentos sobre o encerramento da Feira 
do Livro Espírita, na Casa Transitória, em 5/05/73, quando Francisco Cândido Xavier autografou 
livros das 15 h às 5 h do dia seguinte, com comparecimento de cerca de 5.000 pessoas; 
informou que em 3/6/73 dar-se-á o 4º Encontro de Dirigente da Zona Leste. O Vice - Presidente 
Carlos J. Da Silva declarou que não houve a última reunião do CFN em 5/5/73. O sr. Abel Glaser 
comunicou que o sr. Natalino D’Olivo fez contatos com o sr. Amantea em prol da criação da 
Ume de Itu; será pedida a intercessão do 3º CRE através de carta do Secretário Geral. Após 
concentração e prece final do Sr. Giovine o sr. Presidente encerrou a reunião às 22,30 horas, 
da qual foi lavrada a presente ata que foi lida, aprovada, sendo devidamente assinada. 
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Carlos Jordão da Silva, vice-presidente. 
 









 

 

Ata # 22 - 28 de maio de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra realizou-se a reunião da DE da USE, na sede à R. Maranhão 404, estando 
presentes os que assinaram o respectivo Livro. Às 20,00 hs. o Vice Presidente Carlos Jordão da 
Silva abriu a reunião com a costumeira prece. Pelo 1º Secretário foi lida a ata da reunião 
anterior que foi aprovada. Pelo Secretário - Geral foi lida carta da UME de Santo André a 
propósito da 5ª Jornada da Mulher Espírita nos dias 3/4 e 5 de maio de 1973. A essa altura 
assumiu a Presidência da reunião o dr. Luiz Monteiro de Barros. Lida a carta da Mocidade 
Espírita Obreiros do Bem (de São Carlos) reclamando não ter podido sediar a Concentração de 
Mocidades do Nordeste (1974). Lida a carta do Grupo da Fraternidade “Ângelo Francisco”, de 
Floriano (Piauí) solicitando a remessa gratuita do “Unificação” para fins de divulgação: a decisão 
da DE foi a de enviar vinte números gratuitos por um ano. Lida carta do CME da USE solicitando 
autorização escrita da DE para abrir conta bancária: o 1º Tesoureiro estudará o assunto 
devendo, em próxima reunião, propor solução à Diretoria. Pelo Departamento de Divulgação o 
sr. Merhy Seba fez exposição sobre a avaliação da pesquisa junto aos moços espíritas a respeito 
do Jornal “Unificação”. Pelo Departamento de Mocidades o sr. Abel Glazer informou: 1) No dia 
27/5/73 foi realizada a 26ª reunião geral do Departamento de Mocidades da USE em São José 
dos Campos. 2) Prosseguem os preparativos para o VI Curso de Dirigentes de Mocidades, em 
julho vindouro, em Campinas, já existindo 38 inscritos; 3) O DM da USE recebeu relatório e  
balanço da III Comelesp (Jacareí), VIII Comenesp (Ribeirão Preto) e XVI Comenoesp (Araçatuba); 
4) O DM da USE tomou conhecimento dos novos CD de IV Comelesp (Santos), IX Comenesp 
(São José do Rio Preto) e XVII Comenoesp (Pres. Prudente); 5) O DM da USE recebeu como 
proposta para aprimoramento de sua estrutura, as quais serão estudadas por todos os 
representantes nos próximos 90 dias; 6) dia 17/6, em São José do Rio Preto, haverá uma 
reunião de três Conselhos Diretores para acertos preliminares relativamente à organização das 
futuras Concentrações; 7) a 27ª reunião geral será nesta Capital no dia 19/8/73; 8) foi solicitado 
que a FEB seja auscultada sobre onde pretende realizar a II Conjeb. A respeito da proposta do 
CRE de São José do Rio Preto sobre nomes de adesão dos Centros Espíritas o dr. Luiz M. de 
Barros leu parecer do Departamento de Doutrina; o sr. Giovine voltou a ler parecer do 
Departamento de Organização: a DE manifestará ao CDE o seu ponto de vista contrário à 
aprovação da proposta, tal como está redigida; contudo reconhece a D.E. a necessidade de 
melhorar a atual “Carta de Adesão”. O sr. Ignácio Giovine leu artigo do jornal “O Estado de São 
Paulo” de 20/5/73 sob o título “Curandeirismo e Religião”. Após prece final proferida por Attílio 
Campanini, às 22,45hs. o sr. Presidente encerrou a reunião. Para constar foi lavrada a presente 
ata que após ser lida e aprovada vai devidamente assinada. Assinaturas 
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 







 

 

Ata # 23 - 11 de junho de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra, às 20 hs., na sede à Rua Maranhão 404, nesta Capital, realizou-se a reunião 
supra, estando presentes os que assinaram o respectivo Livro de Presença. Presidiu a reunião 
o Vice-presidente Carlos Jordão da Silva. Fez a prece inicial o sr. Paulo Alves Godoi. Pelo 1º 
Secretário foi lida a ata da reunião anterior (aprovada); apresentou o noticiário da reunião do 
CDE em 10/6/73, o que será publicado no Jornal “Unificação”. O Secretário Geral fez a leitura 
de ofício da Câmara Municipal de Sorocaba, comunicando a aprovação de requerimento de 
congratulações pelo 116º aniversário do Livro dos Espíritos. Informou o sr. Vice Presidente que 
o cel. Genésio Nitrini deseja comparecer a uma reunião da DE da USE para prestar algumas 
informações a proposito da orientação da Secretaria de Promoção Social sobre modelo de 
estatutos: a D.E. concorda em recebê-lo. O sr. Jordão comunicou a inauguração da Exposição 
Espírita em Niterói, em 24/6/73, para qual a “FEERJ” convidou os diretores  da USE. Justificadas 
as ausências dos diretores Luiz Monteiro de Barros e Antonio Schiliró. Com prece final proferida 
por Fábio Dutra o sr. Vice presidente encerrou a reunião às 20,30 hs., da qual foi lavrada a 
presente ata, que após ser lida e aprovada vai devidamente assinada. 

 
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 





 

 

Ata # 24 - 25 de junho de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra, às 20 hs., na sede à Rua Maranhão 404, nesta Capital, realizou-se a reunião 
supra, estando presentes os que assinaram o respectivo Livro de Presença. Abriu a reunião o 
Presidente dr. Luiz Monteiro de Barros que proferiu a prece inicial. Achando-se presente o 
confrade cel. Nitrini, decidiu-se a inversão da ordem do dia. O cel. Nitrini prestou 
esclarecimentos a respeito da orientação dada pelos Assistentes Sociais da Secretaria de 
Promoção  Social a propósito das obras de assistência social espírita, posição que é idêntica à 
das obras de outras confissões religiosas; declarou que essa não é a posição do titular da 
Secretaria, que não é contrário às obras de quaisquer religiões. Em seguida, o sr. Presidente 
justificou a ausência do Vice-presidente, sr. Carlos Jordão da Silva, por achar-se em Niterói, 
participando da inauguração da Exposição Espírita promovida pela “FEERJ” – realização da 
“FEESP”. A seguir o Secretário Geral, Abel Glaser, fez a leitura de carta de 18/06/73, do C.E. 
“Jurandir Batista”, de Pirassununga; o seu Presidente pediu orientação quanto à transferência 
do patrimônio daquele Centro, em virtude dele ter que mudar-se para Ribeirão Preto: a D.E. 
decidiu enviar a carta ao 27º CRE para tomar as providências que forem necessárias. 
Novamente com a palavra o sr. Presidente entregou a cada diretor cópia do trabalho contendo 
o “Termo de Compromisso para a adesão de Centros ou Sociedades Espíritas ao Movimento de 
Unificação dos espíritas da “USE”; os diretores estudarão e oferecerão sugestões até a próxima 
reunião. O Diretor do Departamento de Organização, sr. Ignácio Giovine, leu carta do 27º CRE 
(Rio Claro), solicitando um Assessor para uma reunião local destinada a incentivar as atividades 
dos UMEs, reunião a ser realizada em 11/08/73, inclusive para tratar da organização 
doutrinária: autorização dada pela DE. Dado ser facultativo o dia 9/7/73 a próxima reunião será 
no dia 23/7/73. Após prece final a reunião foi encerrada às 22 hs, da qual foi lavrada a presente 
ata, que após ser lida e aprovada, vai devidamente assinada. 
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 







 

 

Ata # 25 - 13 de agosto de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra, às 20 hs. na sede à R. Maranhão 404, realizou-se a reunião supra, presentes os 
que assinaram o respectivo Livro. Justificadas as ausências dos srs. Jordão, Fábio e Schiriló. O 
Presidente dr. Luiz M. de Barros abriu a reunião proferindo a prece inicial. Lida e aprovada a 
ata anterior. Desincumbências: 1) Estatuto de Centros Espíritas face à Secretaria de Promoção 
Social: com a palavra o sr. Gonçalves disse que irá reunir na próxima segunda-feira os dirigentes 
de instituições convidadas a alterar os seus estatutos para atender “exigência” da S. P. Social. 
O dr. Luiz M. de Barros apresentou carta do Secretário dr. Mario Romeu de Luce, dirigida ao 
Deputado Federal José de Freitas Nobre, assim como o parecer da Coordenadoria do 
Desenvolvimento Comunitário esclarecendo “que carece de qualquer fundamento a suposta 
determinação desta coordenadoria exigindo que as entidades sociais retirem de sua 
denominação a palavra “espírita”” O sr. Ignácio Giovine prestou informação verbal de que 
esteve na Secretaria de Promoção Social onde uma funcionária orientou para que o 
Departamento de Assistência Social do Centro Espírita torne-se entidade autônoma. Tratando 
de outro assunto o sr. Ignacio Giovine comunicou que objetivando melhor entrosamento 
convidou os membros do Departamento de Organização a assistirem às reuniões da DE, motivo 
da presença do Sr. Alcebíades Bertran; comunicou que representando o Departamento de 
Organização, ele, Giovine, mais os confrades Eden e Alcebíades estiveram em Rio Claro em 
11/8/73 e Leme em 12/8/73; em Rio Claro foi realizado um pinga-fogo com dirigentes de 
Centros Espíritas da 27ª Região; em Leme, à reunião do 27º CRE compareceram representantes 
de cinco UMEs que integram o CRE. Com a finalidade de incentivar as atividades dos órgãos da 
USE, o Diretor do Departamento de Organização entregou ao 27º CRE regulamentos, 
regimentos, trabalhos, etc, inclusive cópia da tese proposta pela FERGS sob o tema 
“Organização e Funcionamento de uma sociedade espírita”: como o movimento espírita no 
Estado do Rio Grande do Sul tem características diferentes do Estado de São Paulo a DE da USE 
ponderou para não divulgar-se mais esse trabalho da FERGS ou qualquer outro antes de assim 
decidir a Diretoria da USE. Com a palavra o Secretário Geral apresentou a Ordem do Dia da 
próxima reunião do CDE, que foi discutida e aprovada; apresentada carta do C. E. União 
convidando a DE da USE para a Tarde de Autógrafos de Francisco Cândido Xavier em 18/08/73 
na sede do C.A “Juventus” às 15 hs.; o dr. Eurípedes de Castro representará a USE; foi realizada 
de 21 a 28/7/73 a Semana Espírita de Taubaté; d) foi lida carta da “Editora Mory Ltda” contendo 
proposta para imprimir o Jornal “Unificação”, proposta que foi transferida ao Departamento 
de Divulgação; comunicou e apresentou relatório do VI Curso Intensivo de Preparação de 
Dirigentes de Mocidades realizado em Campinas de 21 a 27/7/73, ao qual compareceram 57 
jovens, oriundos de 37 Mocidades Espíritas de 32 cidades, além de representantes 
observadores de Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Após prece final, 
a reunião foi encerrada às 22,30 hs., tendo sido lavrada a presente ata, que após lida e aprovada 
é devidamente assinada. Assinaturas 
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 









 

 

Ata # 26 - 27 de agosto de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra, às 20 hs. na sede à R. Maranhão 404, realizou-se a reunião supra, presentes os 
que assinaram o respectivo Livro. Justificada a ausência do sr. José Gonçalves Pereira. Prece 
inicial e abertura pelo Vice-presidente Carlos Jordão da Silva. A seguir, foi lida e aprovada a ata 
anterior. O sr. Presidente informou que fora realizada 2ª feira passada na sede da USE, reunião 
com os representantes de Centros Espíritas, para debater o assunto relativo à orientação da 
Secretaria de Promoção Social para que as obras assistenciais se tornem entidades autônomas; 
pela DE foi aprovado que o Procurador dr. Eurípedes de Castro se encarregue do assunto, 
esclarecendo a questão, para futuro encaminhamento ao CDE; o dr. Eurípedes leu parecer de 
sua autoria a respeito. A seguir, examinaram-se e aprovaram-se os termos propostos pelo dr. 
Luiz Monteiro para compromisso de adesão de Centros Espíritas, o qual será agora 
encaminhado ao CDE. Com a palavra o sr. Attílio Campanini, presidente do CME declarou estar 
sendo realizados os Encontros de Dirigentes de Centros; em 30/9/73 haverá um almoço 
confraternativo para os espíritas da Capital (visa o levantamento de recursos para as UDEs); 
comunicou o retorno do sr. Milton Felipelli ao Departamento de Organização do CME. Em 
seguida o sr. Fábio Dutra comunicou o desenvolvimento do Departamento de Infância e 
Juventude da FEESP. O sr. Carlos Dias declarou que a Comissão ou Grupo de Trabalho vem se 
reunindo para o exame do anteprojeto de estatuto, já quase na fase final; posteriormente o 
resultado do trabalho será apresentado à DE da USE. Pelo Secretário Geral foram apresentados 
os seguintes assuntos: a) Carta da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém (aniversário em 1/9/73); 
b) carta sobre problemas no C. E. Amor, Fé e Fraternidade (encaminhada ao 9º CRE Ribeirão 
Preto); apresentado relatório escrito das atividades do Departamento de Mocidades da USE 
com os seguintes itens: departamentos regionais de Mocidades, concentrações, IV Comelesp, 
IX Comenesp, XVII Comenoesp, nova estrutura do Departamento de Mocidades da USE, Curso 
Intensivo para Preparação de Dirigentes de Mocidades, central de informações; d) 
Comunicação do sr. Antonio Schiriló de que estará fora até 3/11/73 período em estará 
licenciado. O sr. Apolo Oliva Filho informou que “A Gazeta” tem agora coluna espírita “Kardec 
pede licença” aos sábados e quartas-feiras, responsabilidade de Herculano Pires. E após prece 
final a reunião foi encerrada às 22,40 hs., tendo sido lavrada a presente ata, que foi lida, 
aprovada e assinada. 
 
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Carlos Jordão da Silva, vice-presidente. 
 







 

 

Ata # 27 - 10 de setembro de 1973 
Diretoria Executiva 

 
 
Na data supra, às vinte horas, na sede à rua Maranhão, 404, realizou-se a reunião epigrafada, 
presentes os que assinaram o respectivo livro. Justificadas as ausências dos srs. Presidente e 2º 
Secretário, com prece inicial dos trabalhos proferida pelo sr. Carlos Jordão da Silva. Expediente: 
a) da Feesp, confirmando cessão do salão à rua Japurá para a próxima reunião do CDE (23-9); 
b) da UME de Jacareí, comunicando Semana Espírita (XVIII) realizada de 2 a 9/9. Procurador: o 
dr. Eurípedes de Castro comunica que esteve na CDC e no Gabinete da Secretaria da Promoção 
Social. Faz a leitura das perguntas que formulou naquela Seção de Registro e as respectivas 
respostas, que confirmaram, “in totum”, as denúncias anteriormente recebidas pela DE, feitas 
por obras da Capital e do interior. Decidiu-se levar o caso ao conhecimento do CDE, em sua 
próxima reunião, para que decida sobre o encaminhamento do assunto. Organização: o sr. 
Ignácio Giovine faz a leitura de um plano de ação que apresentará ao CDE. Após prece final, 
proferida pelo Secretário Geral, a reunião foi encerrada às 21,50 hs, tendo sido lavrada a 
presente ata que foi lida, aprovada e assinada. 
 
 
Carlos Jordão da Silva 
Abel Glaser 
 







 

 

Ata # 28 - 24 de setembro de 1973 
Diretoria Executiva 

 
 
Na data supra, às vinte horas, na sede à rua Maranhão 404, realizou-se a reunião epigrafada, 
presentes os que assinaram o respectivo livro. Prece inicial e abertura pelo sr. Vice-presidente, 
sr. Carlos Jordão da Silva. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. Justificada a ausência do 
confrade Fábio Dutra. Expediente: 1) carta do 7º CRE, comunicando a criação de novos cargos 
na C. E. da UME de Araraquara, e seus respectivos ocupantes. 2) carta do presidente do C.E. 
Amor e Caridade, de Jaú, comunicando o cinquentenário de fundação daquela sociedade. 3) 
ofício da Prefeitura local, convidando os jovens a participarem do “Encontro de Nubentes”, o 
qual foi entregue ao CME. 4) aprovados os termos do noticiário da reunião do CDE realizada na 
Capital em 23/09/73. CME: o confrade Attílio Campanini notificou a realização do almoço 
confraternativo que será levado a efeito no dia 30/9 na ARCA. Lembra, outrossim, a 
necessidade de cadastramento do CGC. O Sr. Vice-presidente comunicou que foi inaugurada 
em Belo Horizonte a Exposição Espírita, no dia 22/9. Carlos Dias informa que prossegue normal 
a impressão do Jornal “Unificação”. Relativamente à Comissão que cuidará do 
encaminhamento do assunto alusivo às exigências que estão sendo feitas às obras de 
Assistência Social, ficou decidido que a mesma será coordenada pelo dr. Eurípedes de Castro. 
Foi feita a entrega ao mesmo do ofício da Secretaria da Promoção Social, dirigido ao dep. Freitas 
Nobre, e outros apontamentos. Após troca de ideias sobre a orientação a ser seguida pela 
Comissão, ficou decidido que a mesma pedirá audiência diretamente ao sr. Governador, em 
nome da USE, representada pela Comissão nomeada pelo CDE. Após prece final, proferida pelo 
3º Secretário, a reunião foi encerrada às 22,20 hs, tendo sido lavrada a presente ata, que foi 
lida, aprovada e assinada. 
 
 
Abel Glaser, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 









 

 

Ata # 29 - 08 de outubro de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra, às 20 hs., na sede à Rua Maranhão 404, nesta capital realizou-se a reunião supra, 
estando presentes os que assinaram o respectivo livro. O sr. Gonçalves justificou a ausência do 
sr. Fábio Dutra. Pelo Secretário Geral foi lida a ata anterior, que foi aprovada. O sr. Presidente 
deu a palavra ao Secretário Geral que apresentou o seguinte Expediente: a) A UME. de 
Araçatuba está promovendo o Mês Espírita, b) A “Feesp” solicita nomes de instituições espíritas 
de São Roque, Mogi-Guaçu, Mogi-Mirim, e Itapira; c) A UME de Rio Claro solicita cópias do 
Estatuto da USE; d) A “FEB” respondeu carta informando que a realização da 2ª 
Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil não está nas cogitações da 
diretoria da “FEB”; d)  Lida circular sobre solenidade do 22º aniversário do C.E. Irmão Itajubá 
(situado na Lapa). Apolo Oliva Filho em nome do G.E. “Batuíra” convidou a diretoria da USE 
para a solenidade de lançamento da pedra fundamental da nova sede, em 14-10-73 às 16 h e 
palestra do Prof. Newton Boechat às 19 h. A seguir foi tratada da visita da Comissão da USE ao 
Governador do Estado, amanhã 09/10/73, às 15 h; o dr. Eurípedes de Castro, Coordenador da 
Comissão, fez a leitura do Memorial a ser apresentado ao sr. Governador, o qual foi aprovado 
pela DE da USE. O sr. Carlos Jordão da Silva informou haver comparecido à última reunião do 
CFN e de que não vai haver reunião em novembro devido à realização de nova Reunião Zonal, 
de 02 a 04/11/73 em Salvador (Bahia). O dr. Eurípedes de Castro declarou haver comparecido 
no encerramento da Exposição Espírita, em 29/09/73, em Belo Horizonte (MG). Após prece 
final por Carlos Dias a reunião foi encerrada às 22.30hs, da qual foi lavrada a presente ata, lida, 
aprovada e assinada.  
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 







 

 

Ata # 30 - 22 de outubro de 1973 
Diretoria Executiva 

 
 
Na data supra às 20 hs, na sede à Rua Maranhão, 404, nesta Capital, realizou-se a reunião supra 
estando presentes os que assinaram o respectivo livro. Presidiu a reunião o Presidente dr. Luiz 
Monteiro de Barros. Fez a prece inicial o sr. Abel Glaser. Pelo 1º Secretário foi lida a ata anterior 
(aprovada). Expediente da Secretaria Geral: a) Correspondência sobre a realização da 22ª 
Semana Espírita de Santo André, de 7 a 14/10/73; b) Circular do IEE comunicando novo 
endereço à Rua Abílio Soares 876, Caixa Postal 22.244, tel 287-0618; c) Convite para a 8ª 
COMECAR em 11/11/73, pela 17ª UDE, promoção do CME, a realizar-se na Escola Municipal de 
Vila Manchester. Usando da palavra o sr. Presidente declarou que em 09/10/973 às 15 hs a 
Comissão Especial criada pelo CDE da USE esteve no Palácio dos Bandeirantes, sendo recebida 
pelo Governador Laudo Natel; o dr. Eurípedes de Castro fez a leitura do memorial e também 
usaram a palavra ele, Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva e José Gonçalves Pereira; 
declarou que o sr. Governador ficou de tomar as providências. O 1º Secretário Apolo Oliva Filho 
reportou-se às três palestras proferidas ontem e hoje pelo sr. Deolindo Amorim nesta Capital. 
O sr. Ignácio Giovine informou que o 27ª CRE já instalou dois departamentos: de Doutrina e de 
Organização; citou carta de 7/10/73 comunicando a reorganização do 12º CRE (Araçatuba); 
informou que as Assembleias Gerais do C. E. do Itaim e do Instituto Espírita de Educação, 
realizadas em 13/10/73 aprovaram a fusão de ambas numa só entidade: O Instituto Espírita de 
Educação, tendo sido eleito o Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva e as três Secretarias 
de Áreas: Educacional, Doutrinária e Assistencial; em decorrência dessa fusão será construído 
no imóvel do ex - C. E. Itaim o novo edifício-sede do “IEE”, com amplas dependências para o 
colégio e para as áreas doutrinárias e assistencial. Com a palavra o Sr. Attílio Campanini 
(Presidente do CME) comunicou: a) O desencarne, em 16/10/73, do confrade Antônio Sabino 
dos Santos, da 19ª UDE; b) início da Semana da Criança em 7/10/73, realização do CME e IEE, 
com desdobramento pelas diversas UDEs; c) que está sendo diligenciada a realização do 
Encontro de Dirigentes Espíritas e a solenidade de enceramento das atividades do ano. O 
diretor Paulo Alves de Godoi informou que a tipografia que confecciona e edita o jornal 
“Unificação” paralisará as suas atividades no dia 27/10/73; a DE delegou poderes ao sr. Carlos 
Dias e Paulo A. Godoi para tomarem decisão de escolher nova firma “ad-referendo” da DE da 
USE. O sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que a FEESP alugou um salão à Rua Maria Paula 
198 para instalar sua Livraria externa. O 1º Tesoureiro Carlos Dias referindo-se a um débito da 
Livraria Espírita de Marília pelo fornecimento de jornais “Unificação” a DE autorizou que se 
escreva pedindo uma solução. O sr. José Gonçalves Pereira declarou que está pensando em 
preparar a pauta para o Encontro de Dirigentes de Obras Assistenciais Espíritas, a ser realizado 
primeiramente na Capital, depois no interior; acha que tais Encontros só se realizem depois de 
ser obtida solução do Memorial recentemente entregue ao sr. Governador do Estado para que 
não haja desvirtuamento de seus objetivos. Após prece final feita pelo dr. Luiz Monteiro de 
Barros a reunião foi encerrada às 22 hs., da qual foi lavrada a presente ata, lida, aprovada e 
assinada. 
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 
 









 

 

Ata # 31 - 12 de novembro de 1973 
Diretoria Executiva 

 
 
Na data supra, às 20 hs, na sede à R. Maranhão no 404, nesta Capital, realizou-se a reunião 
supra, estando presentes os que assinaram o respectivo Livro. Abriu a reunião o Presidente Luiz 
Monteiro de Barros, proferindo a prece inicial. A seguir o 1º Secretário fez a leitura da ata 
anterior (a qual foi aprovada). 1) Pelo Secretário Geral foi apresentada a pauta para a próxima 
reunião de CDE da USE, a realizar-se em 09/12/1973, alterada e finalmente aprovada. O 1º 
Secretário deverá escrever à “FEESP” pedindo o salão da nova sede à Rua Japurá, para a 
realização da reunião do “CDE”. 2) Foi lida carta da “FEESP” indicando os seus representantes 
junto ao “CDE da USE”, à vista da eleição da nova diretoria da Federação: serão representantes 
efetivos o srs. Paulo Roberto Pereira da Costa e Jamil N. Salomão e representantes suplentes 
srs. Syro Dirani e Pedro Jacinto. 3) Foi lida carta da Gráfica Editora Linotype, datada de 19/10/73 
declarando a impossibilidade de continuar a editar o jornal “Unificação” a partir de 27/10/73: 
a propósito o sr. Paulo Alves de Godoy, em seu nome e no do sr. Carlos Dias, informou que o 
jornal “Unificação” passará a ser editado pela Tipografia Mota (referendada pela DE), disse o 
sr. Paulo Alves Godoy ser necessária a atualização do custo do jornal, devendo ser elaborada 
proposta a respeito. Com a palavra o sr. Ignácio Giovine apresentou à Diretoria da USE o dr. 
Nilton Britto da Cruz que veio integrar o Departamento de Organização da DE da USE: o sr. 
Presidente desejou-lhe perseverança e êxito nas novas funções. O sr. Giovine apresentou carta 
recebida da UME de Fernandópolis solicitando cópia do Regulamento das UMEs e pedindo qual 
a situação daquela UME perante a Tesouraria da USE. Declarou o sr. Ignácio Giovine que o 12º 
CRE, sediado em Araçatuba, solicita a presença de representantes do Departamento de 
Organização da USE a uma reunião em Guaraçaí, no dia 25/11/73: o Departamento de 
Organização far-se-á representar. Com a presença o Sr. Attílio Campagnini, presidente do CME, 
declarou: a) Realizada em 11/11/73 a “COMECAR” na 17ª UDE com a presença de 150 jovens, 
com a idade média de 20 anos; b) Será realizada em 15/11/73 o Encontro de Evangelizadores 
e Mocidade na Zona Leste; c) Será realizada em 08/12/73 a solenidade de encerramento das 
atividades do ano no salão do Abrigo Bezerra de Menezes da Velhice Desamparada, na Penha, 
sendo orador o sr. Divaldo Pereira Franco. O Vice-presidente informou que não houve a reunião 
de novembro do “CFN” da “FEB” em face da reunião geral havida. Em seguida o dr. Eurípedes 
de Castro perguntou se ele deverá procurar saber qual destino que o sr. Governador do Estado 
deu ao Memorial da Comissão Especial da USE criada pelo “CDE”, pelos seus companheiros da 
Comissão Especial presentes o dr. Eurípedes foi autorizado a diligenciar a respeito junto ao 
Palácio do Governo, de forma a poder dar informes atualizados ao CDE da USE na sua próxima 
reunião. Às 21:30 hs. o sr. Presidente deu por encerrada a reunião, após prece final proferida 
pelo sr. Alcebíades Bertran. Foi por mim, 1º Secretário, lavrada a presente ata que foi lida a 
aprovada. 
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 
 









 

 

Ata # 32 - 26 de novembro de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra às 20 hs, à Rua Maranhão 404, Capital, realizou-se a reunião supra, presentes os 
que assinaram o respectivo livro. A reunião foi aberta pelo sr. Presidente às 20 hs., através de 
uma prece. O 1º Secretário leu a ata anterior (aprovada). O Secretário Geral, após a 
apresentação da correspondência, entregou aos Diretores a circular contendo a Ordem do dia 
da reunião do CDE. O Sr. José Gonçalves Pereira, com a palavra, referindo-se à Tarde de 
Autógrafos de Francisco Cândido Xavier e José Herculano Pires em 08/12/73, às 15 hs, pelo 
Grupo Espírita Emmanuel, em São Bernardo do Campo; a pedido do sr. Gonçalves Pereira e dr. 
Eurípedes de Castro declarou que soube pelo chefe do gabinete da Secretaria de Promoção 
Social da próxima criação de uma comissão pelo governo, com a participação de 
representantes do movimento espírita, com a finalidade de estudar e dar solução ao assunto 
tratado no Memorial entregue ao sr. Governador do Estado, o sr. Gonçalves informou que a 
“SEBES” está promovendo um curso na Casa Transitória sobre a aplicação de subvenção e 
prestação de contas. O sr. Carlos Dias declarou que o custo do jornal aumenta, principalmente 
com a falta do papel e que na reunião do CDE apresentará proposta para atualização do preço 
de venda do “Unificação”; declara o sr. Dias que os GTs pró fusão Use x Feesp estão ouvindo o 
Presidente e o Secretário Geral da USE, o Presidente e o Secretário Geral da Feesp, o 
Coordenador da Comissão Permanente da Feesp, tão logo concluído o trabalho será enviado 
às Diretorias da duas entidades. O sr. Carlos Jordão da Silva disse haver sido informado da 
transferência da reunião do CFN de 01/12/73 para 08/12/73 e de que em 08/12/73 não poderá 
ir ao Rio de Janeiro devido a outros compromissos doutrinários em São Paulo. Após viagem 
pelo exterior o sr. Schiliró reassumiu o seu cargo na Diretoria. Com a palavra o sr. Giovine 
informou que a comitiva do Departamento de Organização seguirá para Araçatuba em 
01/12/73, com destino à Guaraçaí, no trabalho de reorganização do 12º CRE, declarou que foi 
enviado à UME de Fernandópolis o material de unificação por ela solicitado. Falando pelo 
Departamento de Mocidade, o sr. Abel Glaser informou ter sido realizado ontem na Capital a 
reunião geral do Departamento, que na chamada “Semana Santa” de 1.974 serão realizadas: 
a) 4ª COMELESP, em Santos; b) 9ª COMENESP em São José do Rio Preto; c) COMENOESP em 
Presidente Prudente; comunicou que o 7º Curso Intensivo de Preparação de Dirigentes de 
Mocidades será realizado em Araraquara na segunda quinzena de julho de 1.974, com 60 vagas; 
apresentou a nova organização do Departamento de Mocidade com o respectivo organograma, 
já apreciado pelo CREA a pedido dos respectivos Departamentos de Mocidade: a DE aprovou a 
proposta, que deverá ser submetida à aprovação do CDE, em 09/12/73. Nada mais havendo 
para ser discutido, após concentração e prece final, o sr. Presidente encerrou às 22 hs a reunião 
da qual foi lavrada a presente ata, lida, aprovada e assinada. 
 
 
Luiz Monteiro de Barros 
Apolo Oliva Filho 
 
 







 

 

Ata # 33 - 10 de dezembro de 1973 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra, às 20hs. na sede à Rua Maranhão nº 404, nesta capital, realizou-se a 33ª reunião 
da Diretoria da USE, presentes os que assinaram o respectivo Livro: Justificadas as ausências  
dos srs. Jordão e Gonçalves. Aberta a reunião às 20 hs pelo Secretário Geral sr. Abel Glaser, fez 
a prece o sr. Apolo Oliva Filho. Pelo 1º Secretário foi lida a ata anterior (aprovada); referido 
Secretário apresentou a súmula da reunião do CDE em 9/012/73 para publicação no 
“Unificação”. No expediente o Secretário Geral leu carta do C.E. Amantes da Pobreza, de 
Matão, convidando a USE a fazer-se representar na tarde de autógrafos do livro “Remotos 
Cânticos de Belém” do Sr. Wallace Leal V. Rodrigues: a D.E. far-se-á representar; leu carta da 
Feesp nº 489/73, em que a  “FERGS” solicita regimentos dos órgãos da USE: será providenciado; 
carta da FEESP juntando “xerox” de carta do sr. Osvaldo Jaime de Almeida (de Americana) 
prestando seu depoimento sobre a situação do movimento espírita no Vale do Ribeira: decisão: 
o Departamento de Organização da USE entrará em contato com o 1° CRE, enviando essa 
correspondência e colocando-se à disposição, se houver interesse. Assumiu às 20,30 hs a 
Presidência dos trabalhos o dr. Luiz Monteiro de Barros. O sr. Carlos Dias informou que a 
Associação Médico-Espírita está interessada em manter coluna ou página no “Unificação”: 
concordância da DE; convidou a Diretoria a comparecer no dia 22/12/73 às 9,30 hs, em 
conjunto com a diretoria da Feesp, para receber o trabalho do Grupo de Trabalho que estudou 
o anteprojeto de estatutos para a fusão “USE x Feesp”. Em nome do Departamento de 
Organização o dr. Nilton Cesar fez a leitura de relatório do qual se destaca: a) correspondência 
com o 27º CRE (Rio Claro); b) detalhes da visita ao 12° CRE (Araçatuba) em 01/12/73 e 02/12/73 
como sejam: reunião em 01/12 à noite com diretores da UME de Araçatuba; dia 02/12/73 às 
9,30 hs chegada a Guaraçaí onde se realizou reunião, presentes representantes do 
Departamento de Organização da USE, do C. E. Guaraçaí, da UME de Araçatuba, C. E. de 
Guararapes, C. E. de Rubiácea, C. E. de Andradina, C. E. de Ilha Solteira, C. E. de Pereira Barreto; 
foi reestruturado o 12° CRE e eleita a Comissão Executiva, sendo presidente, o sr. Armando 
Pagan, Secretária, Maria Luzia Rosa Almeida, Tesoureiro, Amélia Vicente Cardoso, 
Departamento de Organização, Antonio Cesar Perri de Carvalho, Departamento de Mocidade, 
Ismael Gobbi; nova reunião na região no segundo sábado de fevereiro. Com a palavra o 
Presidente do CME, sr. Attílio Campanini referiu-se à solenidade de encerramento das 
atividades do CME em 1973, com conferência feita por Divaldo Franco; comunicou que nos 
primeiros domingos de cada mês o CME não vai mais ocupar o salão da “FEESP” com 
conferências noturnas. O sr. Merhy Seba sugeriu que das visitas que o Departamento de 
Organização realizar no interior seja divulgado noticiário no “Unificação”, se possível, ilustrado 
com fotografias. O dr. Eurípedes de Castro leu o comunicado da Comissão Especial “Obras 
Assistenciais” para fins de publicação no  “Unificação” após a aprovação dos demais membros 
da referida Comissão; cópias deverão ser tiradas em número suficiente para serem enviadas 
com circulares aos órgãos da USE e entidades adesas, para distribuição aos Centros Espíritas e 
Entidades Assistenciais Espíritas. O sr. Abel Glaser sugeriu seja encadernado uma coleção do 
“Unificação” de forma a facilitar sua consulta, especialmente dada à necessidade de elaboração 
dos Objetivos e Normas, conforme decisão do CDE ontem. Tendo a DE tomado conhecimento 
da desencarnação da Dª Maria da Conceição Dias, mãe do sr. Carlos Dias. Durante a prece de 
encerramento, proferida pelo dr. Luiz M. de Barros fez-se vibração em favor do seu espírito. Às 
22 hs o sr Presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, lida, aprovada e 
assinada. 
 
 



 

 

Apolo Oliva Filho, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 










