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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

14 de Janeiro
11 de Fevereiro

11 e 25 de Março
08 e 22 de Abril
13 e 27 de Maio
04 e 24 de Junho
08 e 22 de Julho

26 de Agosto
09 e 23 de Setembro
14 e 28 de Outubro

11, 18 e 25 de Novembro
09 de Dezembro



 

 

Ata # 34 - 14 de janeiro de 1974 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra, às 20 hs, na sede da rua Maranhão, n° 404, nesta Capital, realizou-se a 34ª 
reunião da DE da USE, presentes os que assinaram o respectivo livro, justificadas as ausências 
dos srs. Jordão e Abel. Aberta a reunião às 20h pelo sr. Luiz Monteiro de Barros com a prece. 
Expediente: 1) Carta de Pedro Franco Barbosa – Rio – GB solicitando apostilas do Curso de 
Preparação de Mocidades 2) Mensagem de Natal da Fundação Educandário Pestallozi e da 
Federação Espírita Catarinense 3) Carta da Federação Espírita Pernambucana informando a 
realização do Encontro Espírita de Pernambuco, de 13 a 20/01/74; 4) Recebida a carta n° 49 de 
09/12/73 do 27° CRE (Rio Claro). A seguir foi lida a ata anterior (aprovada). Desincumbências: 
a) Aprovado pelos membros da Comissão respectiva será publicado no “Unificação” o 
comunicado a respeito da assinatura social das obras espíritas e o Serviço Social do Estado. b) 
Realizada em 22/12/73 a reunião conjunta dos confrades que são diretores da FEESP e da USE, 
quando os dois GTs entregaram o projeto de estatutos pró-fusão da USE x FEESP; nova reunião 
conjunta desses diretores foi marcada para 30/01/74 às 20 hs na rua Jupurá n° 211. O sr. 
Giovine justificou as suas ausências às reuniões de 28/01/74 e 30/01/74; em suma ausência 
em viagem de férias responderá pelo Departamento de Organização o sr. Edson Dutra. 
Estiveram presentes à reunião também os srs. Éden Dutra, Alcebíades Bertran e dr. Wilson 
Ferreira de Melo, esse representante da USE no Conselho Amador do Sanatório Américo 
Bairral, de Itapira. Também participou da reunião o sr. Nestor Masotti, o qual proferiu a prece 
de encerramento. Às 22 hs o sr. Presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente 
ata, lida, aprovada e assinada. 
 
Em tempo: Lida a ata da primeira reunião dos membros da diretoria da USE e FEESP. 
 
Luiz Monteiro de Barros 
Apolo Oliva Filho. 
 







 

 

Ata # 35 - 11 de fevereiro de 1974 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra, às 20 hs, na sede à Rua Maranhão, 404, nesta Capital, realizou-se a 35ª. reunião 
da USE, presentes os que assinaram o respectivo Livro. Às 20 hs o sr. Carlos Jordão da Silva abriu 
a reunião proferindo a prece inicial. A seguir, pelo 1º Secretário, foi lida a ata anterior (aprovada); 
o 1º Secretário entregou aos diretores presentes cópias da ata da segunda reunião conjunta das 
Diretorias da USE e da FEESP. Pelo Secretário Geral foi apresentado o seguinte expediente: a) 
Recebido convite de casamento dos confrades Adalberto Paranhos e Ângela Belucci, em São 
Caetano, ao qual esteve presente o diretor da USE, Sr. Ignácio Giovine; b) Carta do Instituto 
Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas; c) Carta do Instituto Fraternal de Laborterapia, 
comunicando a realização de várias exposições sobre o tema “Comunicação” a partir de 2/02/74 
e oferecendo dez vagas para representantes que a USE indicar: decidiu-se responder informando 
que essa indicação de inscritos é da alçada do CME, o qual já está tomando as providências a 
respeito; d) O Secretário Geral e diretor do Departamento de Mocidades da USE remeteu 
circulares aos presidentes de CREs, CME, aos assessores Seccionais, aos CD das Concentrações, 
aos DM dos CREs, às equipes do Curso Intensivo e da Central de Informação a respeito da 
apreciação do novo organograma do Departamento de Mocidades da USE, especialmente nas 
Confraternizações Seccionais a partir de 1975; e) Apresentada a Ordem do Dia para a próxima 
reunião do CDE, em 10/03/1974, a qual após algumas alterações propostas foi aprovada; f) Lida 
carta do CME da Capital, comunicando que o seu plenário decidiu que se escrevesse à "FEESP“, 
por intermédio da DE da USE, manifestando estranheza pelo que foi observado, quando da 
reunião do CDE em 9/12/73, a saber, decoração com imagens do “Papai Noel” e garrafas de 
bebidas alcoólicas (embora fechadas) no Bazar Beneficente organizado em dependências da sede 
nova (em construção): sobre o assunto, Apolo Oliva Filho propõe que a DE, para esse caso em 
particular e excepcionalmente, delegue autorização ao CME para escrever diretamente à 
Diretoria da FEESP; dr. Luiz Monteiro de Barros sugere que o Presidente e o Vice-presidente da 
USE exponham verbalmente à Diretoria da FEESP a discussão do CME: usando a palavra, o sr. 
Attílio Campanini, Presidente do CME, declarou que concordava com a proposta do Presidente 
da USE, pelo que autorizava a que se arquivasse a carta do CME. Outros diretores discutiram a 
referida carta do CME. Fez a prece final o Sr. Ignácio Giovine. Às 22 hs o sr. Presidente encerrou 
a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, aprovada e assinada.   
 
 
 
Apolo Oliva Filho, 1º Secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 







 

 

Ata # 36 - 11 de março de 1974 
Diretoria Executiva 

 
36ª Ata da reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo, realizada em sua sede social sita à rua Maranhão, 404, na cidade de São Paulo, no dia 11 
de março de 1974, com início às 20:00 horas. Compareceram os Diretores 

Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Dias, 
Paulo Alves Godoy, 
Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine e 
Abel Glaser; 

notando-se a presença dos membros do Departamento de Organização da USE, 
Alcebíades Bertran e 
Nilton Brito da Cruz. 

Assumindo a presidência, o confrade Luiz Monteiro de Barros fez a prece de abertura e pediu 
para que fosse lida a ata da reunião anterior a qual foi aprovada. Foram anotados os pedidos 
de justificativa de falta dos Diretores Carlos Jordão da Silva, Antonio Schiriló e Apolo Oliva Filho. 
O sr. Presidente explicou aos Diretores que, com vistas à carta remetida pelo Conselho 
Metropolitano Espírita, sobre a existências de gravuras de “papai-noel” na nova sede da FEESP, 
por ocasião da reunião do Conselho Deliberativo Estadual, no último mês de dezembro, havia 
tratado do assunto junto aos diretores da FEESP e que a colocação de figuras daquele gênero, 
por ocasião da realização de um bazar beneficente, havia sido encarada como elemento 
decorativo da época e não como simbolismo; que a FEESP jamais adotou o seu uso e que o fato 
não ocorreria novamente. Passando-se à leitura do expediente, o Secretário Geral submeteu à 
aprovação a súmula de ata da reunião do CDE, realizada no dia 10 de março, a qual foi aprovada 
e enviada para publicação com ligeiras modificações no seu texto. Foi lida carta da Federação 
Espírita Brasileira comunicando que, devido à realização das reuniões zonais, as reuniões 
ordinárias do Conselho Federativo Nacional não mais serão realizadas mensal, mas 
trimestralmente, nos dias 4 de março, 3 de agosto e 5 de outubro do corrente ano. A indicação 
dos nomes dos confrades Luiz Monteiro de Barros, como titular de representação de São Paulo 
junto ao CFN, e de Carlos Jordão da Silva como suplente, foi confirmada. Por sugestão de um 
dos Diretores, foi decidido se solicitar um exemplar dos Estatutos vigentes da FEB, bem como 
uma cópia das decisões daquela instituição sobre Infância, Adolescência e Mocidade, nos 
moldes como vem sendo submetido pela FEB nas reuniões zonais e o sentido mais profundo 
das finalidades dos itens em tela na pauta das reuniões zonais que vem sendo patrocinados 
pelo Conselho Federativo Nacional. Foi lida carta da Federação Espírita do Estado de 
Guanabara, comunicando que havia iniciado, através do seu Departamento de Mocidades, as 
gestões para a realização de uma Concentração Geral, no mês de abril, esperando contar com 
um representante da USE, para fins de confraternização. Sobre o assunto ficou decidido que 
possivelmente a USE enviará um observador. Carta da UME de Catanduva, datada de 25 de 
fevereiro, participando o adiamento de uma conferência de Divaldo P. Franco; Carta do Centro 
Espírita Evangelho em Ação, solicitando o comparecimento, no dia 24 de março, quando será 
inaugurada sua sede própria. A carta foi enviada ao CME. O sr. Presidente informou que, 
através do sr. Paulino Saraiva, o médium Francisco Cândido Xavier havia solicitado à USE para 
que patrocinasse a tarde de autógrafos no dia 23 de junho próximo, por ocasião da realização 
da III Bienal Internacional do Livro. O assunto foi enviado ao CME para estudo e deliberação. O 
confrade Carlos Dias leu carta do Centro Espírita Léon Denis, tecendo elogios ao jornal 
Unificação. O confrade Eurípedes de Castro, abordando a questão das gravações das discussões 



 

 

por ocasião da reunião do Conselho Deliberativo Estadual, revelou-se contrário às mesmas, por 
julgar que elas representam um cerceamento nos pronunciamentos, segundo ele, o dr. José de 
Freitas Nobre talvez não tenha falado tudo o que desejava, por ocasião da última reunião do 
CDE, quando abordou a questão das obras assistenciais espíritas, assunto que vem merecendo 
a atenção geral. O Diretor Abel Glaser informou que foi realizada a Reunião Geral do 
Departamento de Mocidades; que a COMELESP realizou uma prévia em São Caetano do Sul; 
que havia tomado as medidas cabíveis para evitar a intromissão de elementos do MUE, os quais 
não devem participar das mesmas até nova deliberação, aditou ainda que havia posto o 
confrade Altivo Ferreira ao par do assunto. Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente 
solicitou ao confrade Eurípedes de Castro que proferisse a prece de encerramento, o que 
aconteceu às 21:50 horas, e eu, 3º secretário, lavrei a presente ata. 
 
 
 
Paulo Alves de Godoy, 3º Secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 











 

 

Ata # 37 - 25 de março de 1974 
Diretoria Executiva 

 
37ª Ata da reunião da diretoria executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado de S. 
Paulo, realizada em sua sede social, à rua Maranhão 404, na cidade de S. Paulo, com início às 
20:10 horas e comparecimento dos seguintes diretores: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Ignácio Giovine, 
Attílio Campanini, 
Paulo Alves Godoy, 
Eurípedes de Castro e 
Abel Glaser. 

Esteve também presente o confrade 
Alcebíades Bertran, do Departamento de Organização. 

A prece de abertura foi proferida por Carlos Jordão da Silva e a reunião presidida por Luiz 
Monteiro de Barros. Dando por aberta a reunião, o confrade Carlos Jordão da Silva comunicou 
à casa a desencarnação do dr. Wantuil de Freitas, ex-presidente da Federação Espírita 
Brasileira, ocorrida no dia 11 de março último; o presidente do CME comunicou que o confrade 
Felipe Gimenez Garcia havia representado a USE, por ocasião da inauguração da sede própria 
do Centro Espírita Evangelho em Ação. Attílio Campanini falou ainda sobre a realização da III 
Bienal Internacional do Livro. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Dando início ao 
expediente, o sr. Secretário Geral leu carta do Instituto Espírita de Educação, indicando o 
Coronel Arnaldo Régis para a representação do IEE junto ao Departamento de Educação da 
USE; lida circular da UME de S. Caetano do Sul, sobre o Encontro de Dirigentes Espíritas no dia 
31 de maio, quando haverá também exposição de jornais e fotografias. Ignácio Giovine 
discorreu sobre os editoriais da Revista Internacional de Espiritismo, nos quais o jornalista 
Wallace Leal V. Rodrigues afirma, entre outras coisas, que “os adultos impedem o progresso 
dos moços” e que “quando os moços começam a formular perguntas que incomodam os 
adultos, são taxados de subversivos”. Aventou a possibilidade de um contato com aquele 
jornalista a fim de evitar expressões daquele gênero. Abel Glaser informou que desde quando 
o MUE foi alijado, não teve mais oportunidade de contatar aquele confrade, que muitos dos 
seus ataques são dirigidos à FEB, mas que no mês de julho irá procurar um contato mais efetivo 
com Wallace L. V. Rodrigues, quando procurará esclarecê-lo sobre as atividades do MUE. 
Ignácio Giovine levantou também o fato do órgão “Reformador” ter afirmado em suas colunas 
que as opiniões expressas nos artigos de Luciano dos Anjos representam a opinião da FEB. 
Sustentou ainda que aquele escritor considera as concentrações de moços como autênticas 
baboseiras e sugeriu um diálogo mais estreito com os diretores da Casa Máter do Espiritismo 
Brasileiro. Luiz Monteiro de Barros e Carlos Jordão da Silva falaram também sobre o mesmo 
assunto. Attílio Campanini informou que “consta que o CRE de Santos está dando apoio ao 
MUE. Abel Glaser deu informação em sentido contrário, falando que houve um encontro entre 
ele e o confrade Altivo Ferreira, e que o novo organograma  das Concentrações virá tranquilizar 
a todos. Alcebíades Bertran discorreu sobre o mesmo assunto. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente deu por encerrada a reunião às 21:20 horas, tendo proferido a prece de 
encerramento, e eu 3º Secretário, que a presente ata lavrei, assino-a com quem de direito.  
 
 
Paulo Alves de Godoy, 3º Secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 









 

 

Ata # 38 - 08 de abril de 1974 
Diretoria Executiva 

 
 
Na data supra, às 20 hs, na sede à Rua Maranhão, 404, nesta Capital, realizou-se a reunião da 
diretoria da USE em epígrafe. Presentes os que assinaram o respectivo Livro de Presença. Às 
20,00 hs. o Vice-Presidente Carlos Jordão da Silva deu por aberta a reunião com uma prece. A 
leitura da ata anterior foi feita pelo confrade Paulo Alves de Godoi (aprovada). Às 20:15 hs o 
Presidente dr. Luiz Monteiro de Barros assumiu a direção dos trabalhos. EXPEDIENTE: 1) Lida a 
carta credencial para que o dr. Eurípedes de Castro representasse a USE em promoção espírita 
da Guanabara. 2) Lida carta da Feesp enviando cartazes e circular de propaganda da 1ª 
Confraternização da Juventude Espírita do Rio Grande do Sul, de 11 a 14/4/74. 3) Apolo Oliva 
Filho transmitiu recado telefônico do confrade Girofel Orestes, de que ele está reorganizando 
a UME de Andradina e solicita orientação quanto à formação dos Departamentos de Estudos e 
de Assistência Social daquela UME: o Departamento de Organização da DE anotou e tomará as 
providencias cabíveis. VÁRIAS: a) O dr. Luiz Monteiro de Barros sugeriu que na próxima reunião 
sejam examinadas pela DE da USE os artigos do sr. Luciano dos Anjos na revista “O 
Reformador”, especialmente do mês de dezembro, pedindo aos diretores da USE que possuam 
a Revista que a tragam à reunião. b) O sr. Carlos Dias entregou a cada diretor um exemplar do 
Relatório da Associação Médico-Espírita referente à gestão 1971/73. c) O sr. Abel Glaser 
comunicou que a partir da próxima 5ª feira acontecerão as diversas Confraternizações de 
Mocidades Espíritas, em Santos, em São José do Rio Preto e em Presidente Prudente; os 
Assessores Regionais Ismael Gobbi, Antonio Balieiro e Carolina Luz F. Matos diligenciarão para 
que as Confraternizações futuras sejam feitas já de acordo com a nova estruturação do 
Departamento de Mocidades recentemente aprovada pelo CDE. d) O dr. Luiz Monteiro de 
Barros consultou o diretor do Departamento de Mocidades se está sendo preparado trabalho 
sobre o assunto “Mocidades Espíritas” a ser apresentado na próxima Zonal do Sul (realização 
do CFN); Abel Glaser declarou que há 15 dias escrevera à FEB em nome da USE pedindo o 
encaminhamento prévio da súmula de recomendação das anteriores Zonais, a respeito do 
temário “Infância, Juventude e Mocidades”, para que o trabalho a ser apresentado pelo 
Departamento de Mocidades da USE seja objetivo. e) O sr. José Gonçalves Pereira informou 
que ele, dr. Eurípedes de Castro e dr. José de Freitas Nobre estiveram na Secretaria da 
Promoção Social; fez a leitura da Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Auxílios e 
Subvenções nº 1/73, baixada em 20/12/73 e publicada no Diário Oficial do Estado de 15/02/74; 
referiu-se à decisão do Tribunal de Contas do Estado, que vem fazendo exigências idênticas às 
do “CEAS”; declarou que os contatos com a Secretaria da Promoção Social prosseguirão até 
que se chegue a uma solução definitiva. Foi comunicado o lançamento do jornal “Folha Espírita” 
em São Paulo, no dia 18/04/74, sob a responsabilidade dos confrades Marlene Rossi Severino 
Nobre, dr. José de Freitas Nobre, Paulo Rossi e outros, jornal a ser vendido nas bancas da 
Capital. Após concentração, fez a prece final o dr. Luiz M. de Barros. A reunião foi encerrada às 
10,30 hs, da qual foi lavrada a presente ata, lida, aprovada e assinada. 
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 
 









 

 

Ata # 39 - 22 de abril de 1974 
Diretoria Executiva 

 
 
Na data acima, em sua sede à Rua Maranhão 404, com início às 20 horas, realizou-se a reunião 
da Diretoria da USE, presentes o que assinaram o respectivo “Livro de Presença”. Assumindo a 
presidência o dr. Luiz Monteiro de Barros, seu Presidente, justificou a ausência do sr. Carlos 
Jordão da Silva, Vice-presidente. Feita a prece de abertura pelo sr. Attílio Campanini procedeu-
se à Leitura da ata da reunião que foi aprovada pelos presentes. Foi justificada, também, a 
ausência do sr. Apolo Oliva Filho. O sr. Eurípedes de Castro justificou sua ausência à reunião 
anterior, que se deu por um equívoco. Expediente: Convite da UDE 4ª Zona relativo à “Semana 
do Livro Espírita”; carta do Instituto Espírita de Educação sobre a indicação do confrade cel. 
Arnaldo Regis para assumir a direção no Departamento de Educação da USE. O Presidente do 
CME informou que estão realizando as “Semana Espírita” e “Feira do Livro Espírita”. 
Apresentou exemplar da “Carta de Unificação”, que será distribuída em número necessário, 
aos Centros Espíritas. Deliberou-se, também, que tal distribuição seja feita às UMEs. O sr. 
Eurípedes de Castro comunicou ter comparecido à 1ª Concentração dos Espíritas da Guanabara 
cujo andamento geral foi bom com a exposição de bons trabalhos, entre eles o intitulado 
“Administração Jurídica e Fiscal nas Sociedades Espíritas”. Destacou a participação dos moços 
que constituíram cerca de 90% dos presentes. O sr. Abel Glaser prometeu dar informações 
detalhadas em próxima reunião, relativas à realização das 3 concentrações de moços, podendo 
antecipar que todas se desenvolveram satisfatoriamente. A respeito do assunto “Mocidades” 
já está com um trabalho esboçado e espera concluí-lo para apresentação dentro de pouco 
tempo. O dr. Luiz Monteiro de Barros prestou informações sobre sua viagem a Porto Alegre, 
em companhia do sr. Carlos Jordão da Silva. Os assuntos tratados foram sobre “organização 
interna” e publicação no “Reformador” do trabalho intitulado “O Atalho”, de autoria de Luciano 
dos Anjos. Para um esclarecimento ao Movimento Espírita do nosso Estado, a respeito do 
citado trabalho, a DE incumbiu o dr. Luiz Monteiro de Barros de elaborá-lo devendo os demais 
membros da DE cooperar na sua discussão e aprimoramento. O trabalho deverá ser 
apresentado no máximo até o dia 27 de maio p. f. Esgotados os assuntos e após ser proferida 
a prece de encerramento pelo dr. Eurípedes de Castro, o sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião às 22:15 horas da qual foi lavrada a presente ata, lida e aprovada. 
 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 









 

 

Ata # 40 - 13 de maio de 1974 
Diretoria Executiva 

 
 
Na data supra, às 20 hs. na sede à Rua Maranhão, 404, nesta Capital, realizou-se a reunião 
supra. Presentes os que assinaram o respectivo Livro de Presença. Às 20 hs o Presidente, dr. 
Luiz Monteiro de Barros, após proferir prece, deu por aberta a reunião. O sr. José Gonçalves 
Pereira justificou a sua ausência à reunião anterior. Foi lida e aprovada a ata anterior. 
Expediente da Secretaria Geral: a) Carta do 26º CRE comunicando a eleição da nova Diretoria 
e dos novos representantes no CDE; b) Carta da UME de Taubaté, comunicando a eleição da 
nova Diretoria e enviando calendário unificado das atividades da UME; c) Carta da UME de 
Ribeirão Preto juntando cópia da ata; d) Carta da UME de São Roque enviando atas; e) Carta 
da FEB, em resposta à carta da Secretaria Geral da USE de 16/03/74 e anexando o documento 
solicitado, a respeito do tema da IV Zonal relativo às Mocidades Espíritas, que foi passada às 
mãos do sr. Presidente. Departamento de Mocidades: Fez-se a leitura do trabalho “USE - 
Mocidades”, relatado por Abel Glaser, a ser apresentado na próxima Zonal, em 15/11/74; 
vários diretores fizeram sugestões ; o sr. José Gonçalves Pereira sugeriu que após à Reunião 
Geral do Departamento de Mocidades o referido trabalho seja duplicado para entregar aos 
diretores da USE. CFN: o dr. Luiz Monteiro de Barros apresentou relatório verbal do acontecido 
na última reunião do CFN; disse que sete Estados se fizeram representar diretamente; informa 
que a próxima reunião será em 03/08/74, quando se estudará como será comemorado o 
Jubileu de Prata do Pacto Áureo (em 05/10/74); declarou que na reunião do CFN propôs a 
modificação da ordem das Zonais, atualmente realizadas do Norte para o Sul; informou que a 
próxima reunião zonal do CFN será em 15/11/74; declarou que usou da palavra na reunião do 
“CFN”, tecendo considerações críticas aos artigos “O Atalho – Considerações sobre a Análise 
Crítica do Movimento Espírita”, de Luciano dos Anjos. A seguir, foi lido o trabalho “A propósito 
de Atalhos”, do qual foi relator o dr. Luiz Monteiro de Barros, a ser publicado no “Unificação”: 
após várias sugestões dos diretores o mesmo foi aprovado, sendo designados os srs. drs. Luiz 
Monteiro de Barros, Eurípedes de Castro e Antonio Schiliró Jr. para elaborar a redação final. 
Após concentração e prece final, às 23 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 







 

 

Ata # 41 - 27 de maio de 1974 
Diretoria Executiva 

 
 
Na data acima, em sua sede à Rua Maranhão, 404, nesta Capital, realizou-se a reunião da 
Diretora Executiva da USE, presentes os que assinaram o respectivo “Livro de Presença”. Às 
20:00 hs. o Presidente dr. Luiz Monteiro de Barros após proferir prece, deu por aberta a 
reunião. A seguir foi lida a ata da reunião anterior (aprovada). Expediente da Secretaria Geral: 
a) Carta da “Folha Espírita”, de abril de 1974, oferecendo suas páginas para publicações de 
nosso interesse e pedindo-nos que a assessoremos e orientemos. b) Carta endereçada à Feesp 
(per lapso) pela UME de Franca, comunicando a eleição da sua nova Diretoria e solicitando 
diversas informações e orientação. Será providenciado. Foram distribuídas aos presentes 
cópias do “Pronunciamento necessário da DE da USE aos Espíritas do Estado de São Paulo”, a 
respeito de uma série de artigos publicados no “Reformador” sob o título “Atalhos”. O dr. Luiz 
Monteiro de Barros propôs o reestudo dos Simpósios – recomendações dos setores de 
Assistência Social, Organização, Mocidade e Educação (Evangelização Infantil) – pelos 
componentes da DE da USE e outros membros do CDE, em São Paulo, antes da Reunião Zonal 
a realizar-se em Florianópolis, o que foi aprovado, tendo em vista que os dois primeiros serão 
avaliados e os dois últimos serão debatidos na referida Reunião Zonal. O Sr. Attílio Campanini 
comunicou o envio de uma circular aos órgãos da USE, pela comissão incumbida de encaminhar 
o exame do assunto relativo à eleição da DE da USE, para o próximo biênio. O sr. Eurípedes de 
Castro solicitou, em nome da Liga Espírita do Estado de São Paulo, os endereços dos Órgãos da 
USE, para a remessa e justificação de uma chapa a ser apresentada na próxima Assembleia da 
USE, o que lhe foi concedido uma vez que já foi atendido na mesma solicitação por ocasião da 
última AGO. Após concentração e prece final às 23:00 horas, o sr. Presidente encerrou a 
reunião da qual foi lavrada a presente ata, lida, aprovada e assinada. 
 
 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 







 

 

Ata # 42 - 04 de junho de 1974 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra, às 20 hs na sede à Rua Maranhão 404, nesta Capital, realizou-se a 42º reunião 
da Diretoria, estando presentes os que assinaram o respectivo Livro de Presença. Presidiu a 
reunião o Vice-presidente Carlos Jordão da Silva, que fez a prece inicial. De início usou da 
palavra o sr. Abel Glaser, Secretário Geral, que apresentou o seguinte expediente: a) Carta da 
Associação Médico-Espírita de São Paulo comunicando a eleição da nova Diretoria. B) Carta da 
"LEESP”, de 30/05/74, indicando os seus representantes no novo CDE da USE: Efetivos dr. 
Eurípedes de Castro e Messias Antônio da Silva, suplentes Eliseu Rigonati e dr. Norberto 
Pasqua. C) Carta do Clube dos Jornalistas Espíritas indicando os seus representantes no CDE: 
efetivo Roque Jacintho, suplente Emílio Manso Vieira. d) Fez a leitura da circular convocatória 
da próxima Assembleia Geral em 14/07/74, a partir das 8 hs da manhã; c) Fez a leitura do 
projeto de Regimento Interno dessa Assembleia Geral. VÁRIAS - O sr. José Gonçalves Pereira 
prestou informações das providências junto à Secretaria da Promoção Social a respeito de 
registro de Estatuto de Centros Espíritas; leu a legislação do Conselho Estadual de Auxílios e 
Subvenções, que reproduz determinações do Tribunal de Contas do Estado a propósito das 
prestações de contas dos auxílios e subvenções recebidos do Governo Estadual. O sr. Carlos 
Jordão da Silva declarou ter recebido carta da FEB a respeito de entidade espírita sediada em 
Franca: será pedido subsídio ao CRE de Franca; solicitou se consignasse em ata a desencarnação 
do sr. Aurélio Souto em 05/05/74, Presidente durante vários anos passados da ex - Liga Espírita 
do Estado da Guanabara, hoje Federação Espírita do Estado da Guanabara; disse o sr. Jordão 
que o dr. Luiz Monteiro de Barros lhe comunicara que Francisco Cândido Xavier, não estando 
bem de saúde, não mais participará da Bienal intermunicipal do Livro. O sr. Attílio Campanini 
informou que a Comissão Coordenadora da Chapa designada pelo CDE pretende entregar o 
seu trabalho até o dia 30/06/74, o qual terá que ser enviado aos órgãos da USE. O sr. Abel 
Glaser falou sobre o Departamento de Mocidades o seguinte: 1º) Que foi realizada em 
26/05/74 a Reunião Geral do departamento; 2°) Que foram criados três novos Departamentos 
de Mocidades de CREs (23º de Lins; 7º de Araraquara; 24º de Piracicaba); 3º) Que foram 
apresentados os relatórios das Concentrações de Mocidades já realizadas em 1974, a saber a 
4ª Leste, a 9ª Nordeste, a 17ª Noroeste, que serão publicadas resumidamente no “Unificação”; 
4º) que estão totalmente estruturadas a 4ª Assessoria (Noroeste) e a 3ª Assessoria (Nordeste) 
e que a 2ª. Assessoria (Centro-Oeste) está em adiantado estado de elaboração; 5º) Que de 20 
a 26/07/74 será realizado o Curso Intensivo de Preparação de Dirigentes de Mocidades em 
Araraquara; 6º) Que na Reunião Geral foi aprovado o trabalho sobre “Mocidades Espiritas” a 
ser apresentado na próxima Zonal do CFN em novembro: decidiu a DE enviá-lo aos órgãos da 
USE (em caráter confidencial) pedindo pronunciamento até a reunião do CDE em setembro de 
74. Nova correspondência recebida: a) Carta do 8º CRE (Bauru) comunicando os seus novos 
dirigentes; b) Carta do 4º CRE (Taubaté) com a programação de suas atividades; c) Carta do 27ª  
CRE (Rio Claro) comunicando seus novos dirigentes; d) Carta convidando para inauguração da 
sede própria da Rádio Rio de Janeiro.  Com a palavra o sr. Vice-Presidente da USE informou que 
o Presidente da UME de Santo André sr. Luiz Cláudio e o Tesoureiro da referida UME estiveram 
há poucos instantes na sede da USE e declararam na presença do Procurador e do 2º  
Tesoureiro da DE da USE, que a Aliança Espírita Evangélica vem visitando os Centros daquela 
cidade com o objetivo de fundar cursos de Espiritismo desde que os referidos Centros se filiem 
à Aliança; o 2º Tesoureiro da USE sr. Ignácio Giovine sugeriu a publicação de nota esclarecedora 
no jornal “Unificação”; sobre essa proposta nada se deliberou por enquanto, devendo ser 
decidida na próxima reunião. Durante a concentração manifestou-se pelo sr. Gonçalves o 



 

 

espírito de Leopoldo Machado. Após prece final proferida por Abel Glaser a reunião foi 
encerrada, da qual foi lavrada a presente ata. 
 
 
Carlos Jordão da Silva 
Apolo Oliva Filho 









 

 

Ata # 43 - 24 de junho de 1974 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra, às 20:00 hs, na sede à Rua Maranhão, 404, nesta Capital, realizou-se a reunião 
supra. Presentes os que assinaram o respectivo Livro de Presença. O Presidente dr. Luiz 
Monteiro de Barros, após proferir a prece, deu por aberta a reunião. Justificaram suas 
ausências os sr. Apolo Oliva Filho e José Gonçalves Pereira. Foi lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. Expediente da Secretaria Geral: 1) Carta da Instituição Beneficente Nosso Lar, 
comunicando a realização no mês de agosto p.f., durante a “Semana do Excepcional” de 
Simpósio sobre o tema Contribuição do Espiritismo ao Problema da Deficiência Mental. 
Convidado, este órgão far-se-á representar pelo sr. dr. Carlos Jordão da Silva;2) Convite da 
Instituição Assistencial Espírita Albergue Noturno “Homens do Caminho”, de Mairinque, para a 
inauguração da Instituição, no próximo dia 30.6.74; 3) Carta do Grupo Espírita Emmanuel 
relacionada com a “Campanha Comece pelo Começo”, promovida pelo CME ao qual será 
encaminhada. 4) Convite da Associação Médico-Espírita para o “Simpósio sobre Obsessão”, a 
realizar-se em 30.06.74, no Sanatório “Américo Bairral”, em Itapira; 5) Carta da mesma 
Associação comunicando a eleição da sua nova Diretoria e do Calendário de Atividades para 
1974; 6) Carta do CRE da XVII Região – Cachoeira Paulista, anexando a Ata da 83ª Reunião 
Ordinária do CRE que tratou, entre outros assuntos, da indicação de Nely de Barros e Laís 
Carneiro Marcondes, como seus representantes junto ao CDE da USE; 7) Correspondência do 
CRE da Região - Taubaté, comunicando a eleição da sua Comissão Executiva para o biênio 74/76 
e de seus representantes junto ao CDE: Ivo Prates de Oliveira e Evany Figueira. O sr. Attílio 
Campanini, na qualidade de membro da Comissão Coordenadora da Chapa para eleição da 
nova DE da USE, prestou informações sobre o andamento das providências em curso devendo 
o trabalho da referida comissão estar concluído até o próximo dia 30 do corrente, conforme 
ficou deliberado na última reunião do CDE da USE. O sr. Antonio Schiliró reportou-se às 
providências relativas ao encaminhamento de Regimento Interno para a XIV Assembleia Geral 
Ordinária tendo o sr. Abel Glaser informado que estão sendo providenciadas cópias do 
Regimento Interno da Assembleia realizada em 1972, para entrega no dia da próxima 
Assembleia Geral Ordinária, aos representantes presentes. Aventou-se a possibilidade de ser 
feita a remessa aos órgãos da USE antes da realização da Assembleia. O sr Abel Glaser 
esclareceu que isso dependerá da entrega dos exemplares à Secretaria. O dr. Eurípedes de 
Castro comprometeu-se a, pela Liga Espírita do Estado de São Paulo, providenciar a confecção 
dos exemplares necessários, no caso de não chegarem às mãos do Secretário, em tempo hábil 
para a remessa dos mesmos, acompanhadas das Chapas apresentadas para concorrerem à 
eleição. 
 
 
Luiz Monteiro de Barros 









 

 

Ata # 44 - 08 de julho de 1974 
Diretoria Executiva 

 
 
Na data supra, às 20:00 hs., na sede à Rua  Maranhão 404, nesta Capital, realizou-se a reunião 
supra. Presentes os que assinaram o “Livro de Presença”. O Presidente dr. Luiz Monteiro de 
Barros deu por aberta a reunião proferindo a prece inicial, justificando suas ausências, os srs. 
Fábio Dutra, Apolo Oliva Filho, não se achando presente o sr. Eurípedes de Castro, por se achar 
enfermo. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: 1) Carta do sr. Apolo Oliva 
Filho anexando cópia de correspondência por ele enviada à Comissão eleita na última reunião 
do CDE para encaminhar assunto relacionado com a eleição da futura DE da USE, manifestando 
seu desejo de não ser reeleito para qualquer cargo executivo na próxima gestão, por qualquer 
período que seja, em caráter irrevogável; 2) Carta da FEESP convidando a USE para a reunião 
comemorativa do 5º Aniversário da Campanha Evangelho no Lar e da conclusão do 1º Curso de 
Divulgadores Espíritas; 3) Carta da FEESP cedendo o salão de sua nova sede a Rua Japurá nº 
214, para a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária da USE e indicando como seus 
representantes junto ao CDE, os seguintes efetivos: dr. Luiz Monteiro de Barros e dr. Carlos  
Jordão da Silva; Suplentes: Carlos Dias e dr. Paulo Alves de Godoy. 4) Carta enviada pelo sr. M. 
Aurélio de Menezes, anexando esboço de normas das União de Mocidades Espíritas de 
Dracena. O dr. Nilton Brito fez entrega à Secretaria Geral das cópias xerográficas do Projeto do 
Regimento Interno para a XIV Assembleia Geral Ordinária da USE, para distribuição aos 
representantes credenciados, no dia da Assembleia. O sr. Abel Glaser deu conhecimento aos 
presentes da comunicação da comissão constituída na última reunião do CDE, informando 
sobre as chapas organizadas esclarecendo, o sr. Abel Glaser, que aos órgãos da USE, a 
comunicação foi enviada diretamente pela Comissão após entendimento com o Sr. Attílio 
Campanini, providência esta tomada para possibilitar aos citados órgãos o seu recebimento em 
tempo hábil. O sr. Abel Glaser informou sobre as providências a serem tomadas para a 
realização da AGO para o seu desenvolvimento. Em seguida procedeu à leitura do Relatório 
Bienal da DE relativo a 1972/1974, que será apresentado à AGO. O dr. Carlos Jordão da Silva 
agradeceu a colaboração recebida dos seus companheiros de Diretoria durante a gestão que 
termina, formulando votos para que a USE continue em sua trajetória zelando e trabalhando 
sempre em favor da Doutrina Espírita. O dr. Luiz Monteiro de Barros agradeceu a dedicação 
daquele companheiro à USE, desde a sua fundação e, após a prece final, deu a reunião por 
encerrada, da qual foi lavrada a presente ata. 
 
 
Luiz Monteiro de Barros 
Abel Glaser 









 

 

Ata # 45 - 22 de julho de 1974 
Diretoria Executiva 

 
Na data supra, às 20:00 horas, na sede à rua Maranhão, 404 nesta Capital realizou-se a reunião 
supra, presentes os que assinaram o “Livro de Presença”. O Presidente dr. Luiz Monteiro de 
Barros deu por aberta a reunião proferindo a prece inicial. Justificou sua ausência o sr. Abel 
Glaser que se encontra fora da Capital a serviço da USE. Durante a prece o sr. Luiz Monteiro de 
Barros convidou todos os presentes para que envolvessem fraternalmente o Espírito do nosso 
recém-desencarnado companheiro sr. Eurípedes de Castro, em uma vibração em seu favor, 
lembrando a sua presença sempre constante às reuniões da USE e sua dedicação à Doutrina 
Espírita. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: a) carta da União Federativa 
Espírita Paulista, confirmando os nomes dos seus representantes junto ao CDE e à Assembleia 
Geral Ordinária iniciada no dia 14 de julho p.p. e que são os seguintes: Efetivos: dr. José Antonio 
Siqueira Lazzarini e Apparício Gamarra; Suplente: Adolfo Rondon Gamarra, respectivamente, 
Presidente, Vice-Presidente e 1º Secretário da UFEP; b) carta da FEESP informando ter recebido 
sugestão do dr. Arthur Puxian no sentido de que seja criado um Departamento com a missão 
especifica de trabalhar para a evangelização dos detentos da Penitenciária do Estado e da Casa 
de Detenção da Capital. A FEESP sabedora de que a USE, pelo seu órgão CME (UDE 9ª Zona) já 
faz esse trabalho junto à Penitenciária do Estado, transmitiu-lhe esta informação e lembrando 
a possibilidade desse atendimento ser estendido pelo mesmo órgão à Casa de Detenção. A 
sugestão será encaminhada à UDE da 9ª Zona, através da CME; c) ofício da Secretaria de Estado 
dos Negócios da Justiça solicitando informações a respeito da “Aliança Espírita do Brasil”. O sr. 
Attílio Campanini, Presidente do CME, incumbiu-se de esclarecer o assunto após consulta à 
UDE respectiva e voltar com as informações obtidas. O dr. Luiz Antônio de Barros de posse do 
trabalho de autoria do dr. Noraldino de Mello Castro a “Mediunidade Curadora e sua 
Implicação em face da Lei” que lhe chegou às mãos através do prof. Emílio Manso Vieira, no 
decorrer da AGO iniciada em 14 do corrente, recomendou que a USE, após a conclusão dos 
trabalhos da mencionada Assembleia, escreva àquele estimado companheiro, autor do 
trabalho citado, tecendo as considerações de que é merecedor. O sr. Presidente lembrou ainda 
a necessidade de se oficiar à FEESP solicitando-lhe a autorização para a utilização da sua sede 
nova no próximo dia 15 de setembro de 1974, quando terá prosseguimento a AGO iniciada no 
dia 14 deste mês naquele mesmo local. Lembrou, ainda, a necessidade de ser mudada a data 
da Reunião Zonal a realizar-se em Florianópolis no dia 15 de novembro de 1974, em virtude de 
coincidir com a realização das eleições para a escolha, pelo povo brasileiro, dos seus 
representantes junto às Casas Legislativas. O sr. Carlos Jordão da Silva ficou incumbido de tal 
assunto ser apreciado na próxima reunião do CFN na ausência do dr. Luiz Monteiro de Barros. 
Ressaltou a necessidade de, no “Unificação” destacar-se, por ocasião do Jubileu de Prata do 
“Pacto Áureo”, em 5 de outubro de 1974, a importância do mesmo, publicando-se, novamente, 
o texto completo do documento. Dever-se-á examinar a possibilidade de realização de palestra 
relativa ao importante evento e outros atos destacando a importância do Pacto Áureo para o 
desenvolvimento da Doutrina Espírita em todo País. Deliberou-se incluir na Ordem do Dia da 
próxima 2ª reunião do CDE a ser convocada pela atual DE, a explanação dos trabalhos 
elaborados pelos srs. Abel Glaser (Mocidades) e Fábio Dutra (Evangelização) os quais deverão 
ser apreciados na próxima Reunião Zonal, a realizar-se em Florianópolis. O sr. Attílio Campanini 
lembrou, outrossim, que na mesma Ordem do Dia deverá ser incluída a proposta feita em 
reunião anterior, sugerindo-se a realização das reuniões do CDE também em locais oferecidos 
pelas Uniões Distritais, objetivando-se obter opinião dos órgãos interessados, principalmente 
os do interior. O sr. Ignácio Giovine comunicou os presentes que o CME, em sua última reunião, 
nomeou uma comissão para fazer uma visita fraterna aos familiares do nosso colega de 



 

 

Diretoria, dr. Eurípides de Castro, desencarnado no dia 13 deste mês. Pelos resultados 
altamente confortadores decorrentes de tal visita sugeria que o mesmo fosse feito pela DE da 
USE, o que foi aprovado, tendo sido constituída a comissão pelos srs. drs. Luiz Monteiro de 
Barros e Carlos Jordão da Silva, Antônio Schiliró e José Gonsalves Pereira. A visita dar-se-á no 
próximo sábado dia 27, à tarde. Com a palavra o sr. José Gonsalves Pereira informou que o sr. 
Freitas Nobre e sr. Francisco Galves farão uma visita ao sr. Secretário da Promoção Social, Mario 
de Lucca, quando darão prosseguimento às suas gestões objetivando esclarecer problemas 
surgidos com obras assistenciais espíritas. Esse encontro deverá se dar no início do próximo 
mês de agosto e será seguido de uma reunião da Comissão já constituída para ser informada 
dos resultados daquela visita, devendo, depois, a comissão, entrevistar-se com o Secretário 
Mario de Lucca. O sr. Fábio Dutra prestou informações gerais atinentes ao seu Departamento. 
Entre outras reportou-se ao “Encontro de Evangelizadores” em fevereiro p.p. no Vale do 
Paraíba, em Taubaté e, nesta cidade, nos meses subsequentes, outras reuniões que contaram 
com representantes, entre outras, das cidades de Caçapava, Cachoeira, Cruzeiro, São José dos 
Campos, Pindamonhangaba, Guaratinguetá. Informou que o encontro programado para julho, 
em Santos, não pode ser realizado devido a outras programações já marcadas para o mesmo 
mês. Nada mais havendo para tratar e depois da prece final pelo dr. Paulo Alves de Godoy a 
reunião foi encerrada lavrando-se a presente ata. 
 
Luiz Monteiro de Barros 
 











 

 

Ata # 46 - 26 de agosto de 1974 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de agosto de hum mil novecentos e setenta e quatro, às 20 (vinte) 
horas, na sede da USE, à Rua Maranhão nº 504, realizou-se a 46ª reunião da Diretoria Executiva, 
estando presentes os diretores que assinaram o respectivo livro de presença. Presidiu a reunião o 
Dr. Luiz Monteiro de Barros. Fez a prece inicial Apolo Oliva Filho. Pelo 2º Secretário foi lida a ata 
da reunião anterior (aprovada). Expediente da Secretaria Geral: A) Foram distribuídas as circulares 
de convocação da continuação da Assembleia Geral em 15/09/74; B) Fez a leitura da carta da 
LEESP, datada de 15/08/74, apresentando a nova chapa nº 2, tendo como candidato a Presidente 
o sr. Emílio Manso Vieira e a Vice-Presidente o sr. Roque Jacintho, além de outros candidatos; C) 
Fez a leitura da carta da UME de Jaboticabal solicitando esclarecimentos sobre práticas espíritas 
(encaminhada a carta ao diretor do Departamento  de Doutrina para que providencie a resposta); 
D) Lida carta do sr. João Durval Previdello (do CRE de Bauru) solicitando o Jornal “Unificação” que 
publicou as resoluções do Simpósio Centro-Sulino; E) Lida carta do Presidente da Federação 
Espírita Catarinense cobrando 15 (quinze) livros sobre Dante Alighieri (encaminhada ao sr. Carlos 
Dias para informar); F) Lida carta de 5/8/74 da LEESP com o novo endereço de sua sede à Rua 
Barão de Campinas, 280, 1º andar; G) Carta convidando a DE da USE para a inauguração do Lar 
Espírita “José Gonçalves”, em 30/08/74, em Mineiros de Tietê (decisão: que se escreva ao 8º CRE, 
de Bauru, pedindo para representar a diretoria); H) Convite da Sociedade Fraterna de Estudos 
Espíritas para inauguração de sua nova sede; I) Apresentado o material de propaganda da “CEPA”, 
do qual é Vice-Presidente o sr. Divaldo Pereira Franco. VÁRIAS: 1) O dr. Luiz Monteiro de Barros 
deverá fazer apelo aos srs. dr. José de Freitas Nobre e José Gonçalves Pereira, para que sejam 
concluídas as providências relacionadas com a Comissão Especial sobre Assistência Social, antes 
do término da atual gestão da Diretoria; o dr. Luiz Monteiro de Barros declarou ainda, que o sr. 
Carlos Jordão da Silva, compareceu à última reunião do CFN da FEB, quando se despediu daquele 
órgão, já que não vai participar da próxima Diretoria Executiva. 2) Apolo Oliva Filho, falando sobre 
as atividades federativas da Aliança Espírita (desta Capital), sugeriu que os órgãos da USE, 
especialmente o CME, esclareçam os representantes das entidades unificadas junto às UDEs. O 
Diretor do Departamento de Mocidades, sr. Abel Glaser, apresentou o relatório de atividades, a 
saber: VII Curso Intensivo para Preparação de Dirigentes de MM.EE., realizado de 20 a 26-7-74, 
em Araraquara, com a participação de 37 jovens de 22 cidades; o programa foi totalmente 
cumprido com bom aproveitamento pelos alunos; o próximo curso será em Araçatuba, em junho 
de 1975. XXXI Reunião Geral do DM da USE - foi realizada em Araçatuba, em 25-8-74, com a 
presença unânime dos componentes do DM; foram apresentados os relatórios dos DMs dos CREs 
e do CME; foram apresentados os relatórios das quatro confraternizações: Capital (Região Leste), 
Campinas (Região Centro-Leste), Franca (Região Nordeste) e Tupã (Região Noroeste); foi 
apresentado o relatório do VII Curso e providências para o VIII; dada ciência das providências 
tomadas pela USE a respeito da II Zonal da IV Região do CFN – foram aprovados os sete itens para 
serem acrescentados à tese “USE e Mocidades Espíritas”; foram lançadas as primeiras bases para 
formação de um esquema objetivando atender, em escala estadual, aos programas de estudos 
para as Mocidades Espíritas; a próxima reunião geral do DM será em 24-11-74 (nesta Capital). 
Com a palavra o sr. Carlos Dias, 1º Tesoureiro, informou que o gasto com tarifa postal para 
remessa do Jornal “Unificação”, de janeiro a julho de 1974, foi na média mensal de Cr$ 55,00, 
peso aproximado de sessenta a sessenta e cinco quilos; declarou ter sido informado que, a partir 
de agosto, o jornal seria recebido no Correio sob duas opções: entrega com ou sem segurança, 
com tarifa de Cr$ 600,00 ou Cr$ 300,00, respectivamente, selados um a um, com Cr$ 0,19 por 
exemplar; declarou o sr. Carlos que, à vista disso, suspendera a remessa, trazendo conhecimento 
do fato a DE, para que ela delibere; decisão da DE: que seja feita a remessa da edição pronta 



 

 

imediatamente, optando-se pela tarifa de Cr$ 300,00; se for o caso, à vista de documentos, que 
se solicite o parecer do dr. Freitas Nobre. O sr. Presidente informou que, a partir de setembro, 
serão reiniciadas as reuniões conjuntas das diretorias da USE e FEESP. Nada mais havendo para 
tratar, e após prece final pelo sr. Presidente, a reunião foi encerrada às 22,40 hs, da qual foi lavrada 
a presente ata. 
 
Luiz Monteiro de Barros 
 











 

 

Ata # 47 - 09 de setembro de 1974 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de setembro de hum mil novecentos e setenta e quatro, às 20 (vinte) 
horas, na sede da USE à Rua Maranhão, 404, realizou-se a 47ª reunião da Diretoria Executiva, 
estando presentes os Diretores que assinaram o “Livro de Presença”. Presidiu a reunião o dr. 
Carlos Jordão da Silva. Feita a prece inicial foi lida pelo 2º Secretário a ata da reunião anterior 
que foi aprovada. Expediente da Secretaria Geral: 1) Carta da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, 
de agosto de 1974 convidando a USE para se fazer representar por ocasião do 58º aniversário 
de fundação em 31.8.1974; 2) Carta do detento Felisberto R. de Morais, do Manicômio 
Judiciário, datada de 02.08.74, solicitando livros. Encaminhada à FEESP por intermédio do dr. 
Carlos Jordão da Silva. O sr. Abel Glaser esclarecendo  assunto relacionado com a apuração “de 
quorum” por ocasião da conclusão, no próximo dia 15 de setembro de 1974, da Assembleia 
Geral Ordinária iniciada em 14 de julho de 1974. Esclareceu que o ‘Livro de Presença’ será 
assinado apenas para o Registro da Presença dos Membros do Conselho Deliberativo Estadual 
eis que, para o da AGO. são válidas as assinaturas lançadas no livro próprio no dia 14.07.74 
dando-se, no dia 15.09.74, o seu prosseguimento e conclusão. Ainda com a palavra o sr. Abel 
Glaser lembrou o pedido de Bauru, de cópia das Resoluções do Simpósio Centro-Sulino. O dr. 
Paulo Alves de Godoy incumbiu-se de localizar cópia do documento. O dr. Carlos Jordão da Silva 
fez entrega ao sr. Abel Glaser da documentação relativa às reuniões da Comissão Mista pró-
fusão, e renovou seus agradecimentos feitos na reunião de 08.07.74 aos seus companheiros 
de Diretoria pela amizade e colaboração deles recebidas. Justificaram suas faltas o sr. Apolo 
Oliva Filho e dr. Luiz Monteiro de Barros. Nada mais havendo para tratar e após a prece final 
peita pelo sr. Alcebíades Bertan, a reunião foi encerrada as 22:30 horas da qual foi lavrada a 
presente Ata. 
 
 
Djalma de Deus Silva (?) 
Carlos Jordão da Silva 
 







 

 

Ata # 48 - 23 de setembro de 1974 
Diretoria Executiva 

 
Aos 23 de Setembro de 1974, às 20,15 hs, à Rua Maranhão, 404, reuniu-se a DE, comparecendo 
os Diretores que assinaram o livro de presença. Feita a prece pelo dr. Luiz Monteiro de Barros, 
o presidente sr. João Nestor Masotti deu início aos trabalhos. Foi lida e aprovada a Ata da 
reunião anterior. EXPEDIENTE - Correspondência: Recebidos 3º Boletim Informativo da X 
COMENESP; Boletim Informativo da Federação Espírita da Guanabara de maio/junho/1974; 
Boletim Informativo nº 91, da Mocidade Espírita Raga i Martins; Circular do Departamento de 
Mocidades da USE sobre a V COMELESP: Carta do Centro Espírita Estrela da Paz, convidando 
para a “Semana do Centro”, a realizar-se de 14 a 20 de outubro próximo. Jubileu de Prata do 
Pacto Áureo - Tendo em vista ao que foi ventilado na reunião do CDE, em 15/09/74, por falta 
de tempo para a confecção e remessa de síntese histórica, a mesma não pode ser feita. Ficou 
aprovado, entretanto, que a matéria será publicada na próxima edição do "Unificação". - DATA 
DO JUBILEU DO PACTO ÁUREO - 05/10/74. CARTA DE ADESÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS E 
ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO - Face a solicitação do 11º CRE - São José do Rio 
Preto, na reunião do CDE de 15/09/74, e as providências da "DE" a respeito, o sr. Carlos Dias 
informou que está fazendo uma verificação no Unificação, para levantar os elementos 
referentes às resoluções sobre as normas do regulamento interno, o qual será apresentado 
assim que terminado. INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO DOS DIRETORES DOS DEPARTAMENTOS DA 
"DE" - Para que o trabalho dos Departamentos cujos Diretores (que) estavam presentes à 
reunião, não sofressem paralisação, aqueles que aceitaram a reeleição foram empossados 
nesta oportunidade, conforme registro a seguir: 
DEP. DE DOUTRINA - DR. LUIZ MONTEIRO DE BARROS 
DEP. COMUNICAÇÃO - SR. PAULO ALVES GODOY 
DEP. MOCIDADE - SR. ABEL GLASER 
DEP. DE FINANÇAS - SR. CARLOS DIAS 
DEP. EVANGELIZAÇÃO DAS NOVAS GERAÇÕES - SR. FÁBIO DUTRA 
DEP. JURÍDICO - DR. FLÁVIO PEREIRA DO VALE 
Considerando que os Departamentos de ARTE, RELAÇÕES PÚBLICAS, EDUCAÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO estão sem Diretores, a indicação e aprovação dos respectivos nomes ficaram 
para a próxima reunião da "DE". 
FUSÃO USE-FEESP - A próxima reunião pró-fusão USE-FEESP será realizada no dia 2 de outubro 
p. vindouro, devendo comparecer todos os Diretores da "DE". O presidente João Nestor 
Masotti sugeriu que inclusive, os Diretores de Departamentos da "DE" da USE e da "DE" da 
FEESP deveriam se reunir, para o entrosamento nos trabalhos dos seus setores, possibilitando 
a fusão estatutária. O sr. Carlos Dias informou que a última reunião foi muito proveitosa, tendo 
os representantes de ambas as entidades se ajustado muito bem ao assunto tratado. Com 
referência à consulta da UME de Jaboticabal sobre passes e escolas de médiuns, o dr. Luiz 
Monteiro de Barros, dentro do Departamento de Doutrina, levará o assunto ao conhecimento 
dos Diretores do Setor da FEESP, para estabelecer contato e o pronunciamento dos mesmos. 
PRESENÇA DO SR. JOSÉ FREITAS NOBRE À REUNIÃO - Foi aberto um parênteses à reunião para 
receber o confrade dr. José Freitas Nobre, que está incumbido de tratar com as autoridades 
Estaduais a inclusão da designação "Espírita", no registro dos estatutos das entidades de 
Assistência Social Espírita, na Secretaria da Promoção Social do Estado. Informou, assim, que 
as démarches tiveram resultado favorável, e que nos Estatutos as entidades podem manter a 
designação "Espírita". Foi aprovado pelo sr. secretário da Secretaria da Promoção Social o texto 
apresentado pelo dr. José Freitas Nobre, para os estatutos, sendo a seguinte: "Tem por 
finalidade a prática de assistência social a pessoas e ou a famílias, digo, no atendimento a 



 

 

pessoas e ou famílias necessitadas e orientação cívica, moral, cultural e religiosa”. O sr. José 
Freitas Nobre informou que o processo do Centro Espírita União foi deferido pelo Secretário, 
despachando favoravelmente, criando condições que favorecem a solução de casos análogos 
que venham a ocorrer com outras entidades Espíritas. O dr. Freitas Nobre ficou incumbido, 
ainda, de conseguir que a Secretaria da Promoção Social responda o ofício que a USE 
endereçou a respeito do assunto. A propósito ficou deliberado que o jornal "Unificação" 
publicasse o resultado favorável da questão, para orientação de toda a rede Espírita Estadual. 
Feita a prece final, às 23,30 horas, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata. 
 
 
Elfay Luiz Appollo 
Nestor João Masotti 











 

 

Ata # 49 - 14 de outubro de 1974 
Diretoria Executiva 

 
Aos 14 dias de outubro de 1974, às 20,15 horas, à Rua Maranhão, 404, reuniu-se a Diretoria 
Executiva da USE, comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. Com a prece 
o Presidente sr. Nestor João Masotti dá início aos trabalhos. 1) Ata anterior: foi lida e aprovada. 
2) Expediente: convite da UME de Araçatuba para a conferência do “Mês Espírita”; circular do 
Departamento de Mocidades Espíritas da 17º. UDE, informando sua colaboração para a 
realização da V Confraternização de Mocidades Espíritas da Região Leste do Estado de São 
Paulo, fazendo realizar um show-COMELESP, dia 7 de dezembro próximo; circular no 2 da 
Comissão Executiva da V COMELESP, anexando material impresso relativo à V COMELESP; carta 
da UME de Santo André, convidando para a Semana Espírita, de 13 a 19 de outubro de 1974. 
A USE foi representada na seção de abertura pelo sr. José Gonçalves Pereira; convite da Câmara 
Municipal de Santos, para a seção solene realizada a 3/10/1974, para a entrega de título de 
“Cidadão Emérito de Santos”, ao sr. Francisco Cândido Xavier. A USE faz-se representar pelo sr. 
José Gonçalves Pereira; circular sem endereçamento, de 27/09/74, assinada pela Secretaria da 
UME de Franca, informando do trabalho de reestruturação daquela UME, relacionando nove 
centros interessados nas tarefas de unificação através da UME. Comunicando, também, da 
substituição do Secretário, sr. Rui Gotardo Rocha, pela srta. Marlene Serrano Cintra. A 
Secretaria da DE da USE dará reconhecimento do assunto ao Presidente do 20º CRE de Franca, 
dr. Agnelo Morato; cartas da UME de Ribeirão Preto convidando para a Semana Espírita Kardec 
e o Livro e a 1ª Feira do Livro Espírita, e anexando cópias das atas das suas reuniões nos meses 
de abril, maio, junho, julho e agosto de 1974; carta do Grupo de Divulgação Espírita Cristã Irmão 
Batuíra de São Carlos, sobre o trabalho de distribuição de mensagens impressas e solicitando 
orientação e colaboração. O caso foi comunicado ao sr. José Gonçalves Pereira, para o Setor de 
distribuição de mensagens da Casa Transitória-FEESP, para o envio de mensagens ao referido 
grupo. A DE da USE deverá escrever para se dirigir diretamente ao Setor da Casa Transitória – 
FEESP; carta do sr. João Durval Previdello, do 8º CRE - Bauru, solicitando alguns exemplares das 
deliberações do Simpósio Centro-Sulino. O sr. Paulo Alves de Godoy incumbiu-se de 
providenciar convite da Comissão Executiva da Semana de Menores, para poder participar da 
homenagem ao dr. Mário Altenfelder Silva, Presidente da Federação Nacional do Bem-Estar do 
Menor, dia 14/10/74, no Palácio da Justiça, por motivo de sua eleição para Presidente do 
Conselho Deliberativo do Instituto Interamericano da Criança. A USE foi representada pelo sr. 
José Gonçalves Pereira; convite da Casa dos Espíritas de Pernambuco, para a solenidade 
comemorativa da passagem do aniversário da Policlínica Espírita Miguel Gomes da Silva, tendo 
como orador oficial o sr. Divaldo Pereira Franco. Solicitou uma mensagem fraterna da USE à 
família espírita pernambucana, o que foi feito; convite do Presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado da Guanabara, para a solenidade no dia 25/10/74, da entrega do título de Cidadão 
de Estado da Guanabara, ao dr. Antônio de Paiva Melo; convite do bloco sul do CME, para o 1º 
Encontro de Dirigentes de Sessões Espíritas, a realizar-se dia 27/10/1974, na sede da 18º UDE; 
comunicação do Conselho Metropolitano Espírita sobre a deliberação de que as reuniões do 
CDE continuariam na sede nova da FEESP; carta do Instituto Espírita de Educação indicando a 
dra. Marília Peregrino Loureiro para dirigir o Departamento de Educação. 3) 2ª Etapa da 
Campanha do Departamento de Divulgação do CME "Comece  pelo começo". O representante 
do CME, sr. Attílio Campanini, apresentou os srs. Merhy Seba e Leonel Mota, do Departamento 
de Divulgação do CME, os quais explicaram sobre o esquema da segunda etapa da Campanha 
"Comece pelo Começo", cujas peças promocionais agora deverão atingir especificamente as 
diferentes faixas de idade dos espíritas. Na primeira faixa de 15 a 25 anos, do jovem, na fase de 
formação profissional; na faixa de 35 a 45 anos, aos solteiros; e na faixa global dos 12 aos 80 



 

 

anos, atingindo toda a família espírita. O sr. Merhy Seba informou que a 1ª etapa da Campanha 
teve resultados positivos. Destacou também o ótimo entrosamento que está havendo com os 
Departamentos da Federação Espírita do Estado de São Paulo e, assim, o trabalho tem-se 
ampliado e divulgado com a participação das equipes do CME e da FEESP, em plena comunhão 
de esforços e objetivos. O sr. Leonel Mota solicitou à DE um esquema de trabalho com mais 
abertura administrativa dentro da estrutura da USE. Depois da análise e considerandos, foi 
aprovada a sugestão do sr. Antonio Schiliró, de integrar os srs. Merhy Seba e Leonel Mota no 
Departamento de Divulgação da USE, pois, assim, o trabalho de divulgação que vem sendo 
realizado na Capital poderá ser estendido à rede estadual, através dos órgãos da USE. A 
sugestão foi aprovada com satisfação geral, uma vez que a USE passou a contar com a 
colaboração de dois membros especializados no campo da propaganda e divulgação. Na 
reunião do CDE, dia 8 de dezembro, a DE da USE através do sr. Paulo Alves de Godoy, Diretor 
do Departamento de Divulgação, apresentará os novos companheiros a sede estadual. Quanto 
à 2ª etapa da Campanha “Comece pelo Começo, também foi aprovada com algumas sugestões 
de companheiros, atendendo aliás, solicitação nesse sentido, dos srs. Seba e Leonel Mota. O 
sr. Antonio Schiliró comunicou que o prof. Apolo Oliva Filho se dispõe a continuar colaborando 
no Conselho de Redação do jornal Unificação, o que foi registrado pelo seu Diretor, sr. Paulo 
Alves de Godoy. O sr. José Gonçalves Pereira comunicou que a situação referente às entidades 
espíritas de assistência social continua sem solução por parte da Direção da Secretaria do Bem-
Estar Social, digo, da Promoção Social do Estado. Apesar das informações do dr. José Freitas 
Nobre, na reunião da DE da USE, de 23/09/74, o assunto continua na estaca zero e, que, assim, 
deverá manter contato com aquela entidade, visando a solução final do problema. Assim 
sendo, deverá ser suspensa a informação no jornal Unificação, conforme fora aprovada na 
última reunião da DE. Comunicou o sr. José Gonçalves Pereira, em nome da USE, sua 
participação no Encontro do Menor, no Brasil, realizado em São Paulo, sendo significativa a 
preocupação dos congressistas na solução dos graves problemas que envolvem o menor em 
todo o mundo, inclusive, a mortalidade infantil, pela fome, atingindo, lamentavelmente, até o 
Brasil. Informou que da equipe de 5 colaboradores do Departamento de Assistência Social da 
DE da USE já conseguiu 2 (dois) cogitando na busca dos demais. Tendo em vista motivos de 
força maior, o sr. Fábio Dutra, Diretor do Departamento de Evangelização das Novas Gerações 
da USE, solicitou se justificasse seu não comparecimento à reunião. Devido ao adiantado da 
hora, 22,30 horas, o sr. Carlos Dias sugeriu que os trabalhos continuassem na próxima segunda-
feira, dia 21/1074, às 20 horas, permanecendo a reunião em aberto. Foi aprovado, sendo feita 
a prece pelo sr. Abel Glazer, com a qual o presidente Nestor João Masotti encerra essa etapa 
da reunião. 
 
Às 20,15 horas do dia 21/10/74, com a prece de solicitação de ajuda dos mentores espirituais 
da USE, o Presidente sr. Nestor João Masotti, reinicia os trabalhos em pauta, da reunião. 4) II 
reunião da IV Zonal, em Florianópolis, dias 1, 2 e 3/11/74. O dr. Luiz Monteiro de Barros, Vice-
Presidente da DE ponderou que a atitude da delegação da USE deverá se caracterizar pelo 
melhor tratamento possível aos confrades da Federação Espírita Brasileira neste conclave, 
preparando-se de antemão para contar com decisões desfavoráveis a seus pontos de vista e 
teses apresentadas. O Presidente, Nestor João Masottti, lembrou que, realmente, a meta nesse 
sentido é DIVERGIR sem DISCENTIR, o que todos concordaram. A seguir foi lida a carta que a 
Federação Espírita Brasileira encaminhou à USE sobre o temário a ser tratado na II Reunião da 
IV Zonal, o que foi analisado devidamente nos aspectos que dizem respeito à apresentação dos 
trabalhos da delegação da USE. No item referente ao setor da Assistência Social, a USE deverá 
defender a necessidade da aplicação das técnicas modernas por parte das entidades espíritas, 
por uma questão de coerência e tendo em vista o espírito da própria Doutrina Espírita, 



 

 

essencialmente evolucionista; empenhar máximos esforços para que as entidades espíritas não 
venham a perder a designação Espírita nos registros oficiais; e valorizar e divulgar as resoluções 
dos Simpósios Centro-Sulino. Nos demais itens do temário encontram-se questões de capital 
importância para o movimento espírita Nacional e Estadual, no setor da assistência social, mas 
estas já fazem parte do trabalho que a USE vem atendendo através de seus órgãos e 
Departamentos. No item II - Problemas da Juventude e Mocidade, o sr. Abel Glazer leu os 
considerandos e recomendações que apresentará em nome do Departamento de Mocidades 
da USE, e que fazem parte da tese que será apresentada, o que foi aprovado. O dr. Fábio Dutra, 
Diretor do Departamento de Evangelização das Novas Gerações da DE da USE, leu seu trabalho 
consubstanciado numa síntese bastante profunda e objetiva. Tendo em vista, porém, a 
interpenetração das faixas de idades, nos dois Departamentos, ou seja, a faixa de idades do 3º 
nível – Juventude - ser de 16 a 21 anos, e da Mocidade, de 18 aos 30 anos, por sugestão do sr. 
Attílio Campanini, representante do CME, deverá ser devidamente esclarecida no trabalho do 
sr. Fábio Dutra, que o mesmo representa a experiência adquirida nas tarefas de evangelização 
infantil na Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde é Diretor da respectiva área, o que 
foi aprovado e que será providenciado pelo sr. Fábio Dutra. Outrossim, como o mesmo não 
poderá comparecer à II Reunião da IV zonal propôs os nomes das colaboradoras de seu 
Departamento, srtas. Gilvete Ming e Elisa Vicença Imperatrice para representar o 
Departamento naquele conclave. 5) Delegação da USE que ira a Florianópolis, Santa Catarina, 
na II Reunião da IV Zonal em 1, 2 e 3/11/74. a) Coordenador da delegação e representante a 
voto nas deliberações: Presidente Nestor João Masotti; b)Departamento de Doutrina: Vice-
Presidente dr. Luiz Monteiro de Barros; c) Departamento de Mocidades: sr. Abel Glazer; 
Departamento de Evangelização das Novas Gerações: srtas. Gilvete Ming e Elisa Vicença 
Imperatrice; d) Departamento de Divulgação: Merhy Seba, dependendo de suas obrigações 
profissionais. O sr. Antonio Schiliró lembrou da nota de congratulações aprovada na XIV 
Assembleia Geral da USE pelo trabalho do confrade, dr. Noraldino de Melo Castro, “A 
Mediunidade Curadora e sua implicação face à Lei”, tendo o dr. Luiz Monteiro de Barros 
incumbido-se de fazer uma minuta da carta que a USE enviará àquele confrade a respeito do 
assunto. Às 22,30 horas é encerrada a reunião, sendo a prece proferida pelo sr. Antonio 
Schiliró, lavrando-se a presente ata, correspondente. 
 
 
Elfay Luiz Appollo, 1º Secretário 
Nestor João Masotti, Presidente 



















 

 

Ata # 50 - 28 de outubro de 1974 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de outubro de 1974, às 20,15 horas, à Rua Maranhão, 404, o 
Presidente Nestor João Masotti dá início à reunião da “DE” da USE, proferindo a prece de 
abertura. 1) Ata anterior – Foi lida e aprovada com as seguintes observações: a) no início onde 
lê-se aos catorze dias de 1974, leia-se aos catorze dias do mês de outubro de 1974; b) No item 
4) onde lê-se “referente ao Setor de Assistência Social, a USE deverá defender a necessidade 
da aplicação das técnicas modernas” – leia-se, “que a USE dará conhecimento do que vem 
sendo realizado em São Paulo no setor de Assistência Social”. 2 – Expediente – Lida carta da 
UDE da 5ª Zona, desejando êxito à Diretoria Executiva da USE e colocando-se à sua disposição, 
datada de 13/10/74; Carta de 21 de outubro corrente, da Comissão Zonal do Bloco Sul, 
convidando a DE da USE, para se fazer representar no I Encontro de Dirigentes de Sessões 
Espíritas de São Paulo, a realizar-se no dia 27 de outubro. O Presidente, sr. Nestor João Masotti, 
esteve presente ao Encontro, representando a USE, tendo transmitido, no encerramento, sua 
mensagem de apoio e satisfação aos participantes, reiterando a necessidade de que os Espíritas 
se preparem cada vez mais para atender, nas casas Espíritas, nossos irmãos necessitados da 
orientação da Doutrina dos Espíritos. Convite-programa, de outubro de 1974, da Federação 
Espírita do Estado do Rio de Janeiro, para as solenidades de entrega do título honorífico de 
cidadão fluminense ao médium, sr. Francisco Cândido Xavier, às 11 horas de 30 de novembro 
de 1974, na Assembleia Legislativa Fluminense, e às 16,00 horas, na sede da Federação Espírita 
do Estado do Rio de Janeiro, à Rua Coronel Gomes Machado, 140, Niterói, para o abraço 
congratulatório. O sr. José Gonçalves Pereira representará a USE nas homenagens acima 
referidas, bem como representará a USE nas homenagens semelhantes, que a União Espírita 
Mineira tributará ao sr. Francisco Cândido Xavier, dia 8 de novembro de 1974, tendo em vista 
o agraciamento do título de cidadão de Belo Horizonte. O sr. José Gonçalves Pereira esclareceu 
que embora o convite não tenha chegado à DE da USE, foi informado que o mesmo foi 
encaminhado, tendo havido atraso ou extravio na remessa. Informou também que dia 
24/10/74, representou a USE nas homenagens prestadas ao sr. Francisco Cândido Xavier, 
quando recebeu o título de cidadão de Itapira, nos salões nobres do Hospital Américo Bairral, 
para onde a Câmara Municipal se deslocou, sendo a primeira vez que se deslocava de sua sede, 
constituindo-se o evento numa memorável reunião de carinho e respeito ao humilde e operoso 
médium espírita, sr. Francisco Cândido Xavier. 3) II Reunião da IV Zonal nos dias 1, 2 e 
3/11/1974 – Florianópolis – SC – O Presidente Nestor João Masotti leu o Relatório sintético dos 
trabalhos da USE, elaborado pelo Secretário Geral da DE, o qual não compareceu à reunião em 
pauta, por motivo de doença deste, sr. Antonio Schiliró. O Relatório em questão foi aprovado, 
e, assim, foram reunidos todos trabalhos que a USE apresentará na II Reunião da IV Zonal, 
através de sua delegação. Durante a reunião foram ainda analisados os principais ângulos dos 
temas a serem focalizados na II Reunião da IV Zonal, segundo as metas adotadas pela USE, 
dentro do esquema já definido, de cada vez mais unificar-se ao Movimento Espírita Nacional, 
sem aderir às recomendações oriundas de pontos de vistas que não atendam ao interesse do 
movimento espírita do Estado de São Paulo. O sr. Atílio Campanini, representante do CME, 
reiterou a necessidade, da delegação da USE tentar junto à FEB, que as decisões em termos de 
recomendações finais fossem aprovadas nas reuniões de Brasília. Embora todos os presentes 
aceitassem a sugestão como uma medida de importância essencial para o trabalho 
unificacionista Nacional, foram levantados os entraves que a FEB apresenta, dificultando a 
tarefa. Foi ponderado também que em alguns aspectos doutrinários a orientação da FEB é 
digna de análises e estudos mais profundos, como por outro lado, as disparidades entre 
algumas regiões brasileiras tornam o desenvolvimento da Doutrina Espírita mais lento, por 



 

 

parte de algumas Casas Federativas Estaduais, criando dificuldades administrativas de ordem 
regionais para a FEB, dificultando o dinamismo desejável para o Conselho Federativo Nacional. 
Enfocados e discutidos todos os temas em pauta da II Reunião da IV Zonal, a Delegação da USE 
estará devidamente preparada para participar do conclave. 4) Apresentação e posse do cargo 
de Diretora do Departamento de Educação da “DE” da USE – O Presidente da “DE”, sr. Nestor 
João Masotti apresentou a dra. Marília Peregrino Loureiro, indicada pelo Instituto Espírita de 
Educação, para Diretora do Departamento de Educação da “DE” tendo aprovação unânime e a 
satisfação geral, uma vez que o Departamento de Educação contará com o trabalho 
especializado da referida companheira de lides espíritas. 5) Reunião Pró-fusão USE-FEESP em 
6/11/74 – O Presidente da DE, sr. Nestor João Masotti informou que a próxima reunião pró-
fusão USE-FEESP será dia 6/11/74, solicitando o comparecimento de toda a Diretoria da “DE” 
à mesma, com início às 20,00 horas e na sede nova da FEESP, à Rua Japurá, 211. Às 23,00 horas, 
com a prece feita pelo sr. Abel Glaser, o Presidente Nestor João Masotti encerrou a reunião, da 
qual lavrou-se a presente ata. 
 
 
Elfay Luiz Appollo 
Nestor João Masotti 













 

 

Ata # 51 - 11 de novembro de 1974 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos onze dias do mês de novembro de 1974, às 20:00 h, em sua sede à Rua Maranhão, nº 404, 
com a presença de seus membros que assinaram o livro de presença, reuniu-se a DE da USE 
sob a Presidência do sr. Nestor João Masotti que após ter feito a prece Inicial solicitou ao 
Secretário Geral que procedesse à leitura da ata da reunião anterior o que foi feito, tendo a 
mesma sido aprovada. Expediente: 1) convite da Mocidade Espírita Ivan Albuquerque para o 
1º Seminário de Cultura Espírita para Jovens tendo como conferencista o prof. J. Herculano 
Pires em fevereiro e março de 1975. O convite foi passado às mãos do senhor Abel Glaser; 2) 
Circular nº 3 da COMELESP; 3) Convite do C. E. Irmão Itajubá para a palestra do dr. Adão Nonato 
de Oliveira, do Instituto Fraternal de Laborterapia de São Paulo; 4) carta da Federação Espírita 
Sergipana, comunicando a eleição da sua nova diretoria e Conselho Fiscal. 5) Carta do 
Presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia enviando cópia dos seus estatutos sociais 
e o último número de seu boletim informativo. Com a palavra o Presidente Nestor João Masotti 
fez breve exposição sobre os trabalhos da reunião zonal, realizada no período de 1º a 3 de 
novembro de 1974 em Florianópolis, o que ocorreu dentro da normalidade, tendo os trabalhos 
apresentados e previstos na agenda da reunião, inclusive referente a Mocidades, sido 
aprovados. Citou as palavras do Presidente da FEB, dr. Armando de Oliveira Assis esclarecendo 
que os órgãos federativos estaduais são livres de aplicar ou não as recomendações aprovadas 
nas reuniões Zonais e na reunião Nacional do CFN. O dr. Luiz Monteiro de Barros observou que, 
não obstante tal declaração, convém estarmos atentos para o fato de muitas federações 
seguirem sempre o ponto de vista da FEB. O sr. Antônio Schiliró considerou isso irrelevante, 
manifestando-se no sentido de que a USE deverá sempre transmitir com a necessária 
antecedência às demais federações o seu ponto de vista sobre todos os assuntos, inclusive 
enviando seus trabalhos a exemplo do que se fará com o das Mocidades, segundo o deliberado 
na reunião. Deve-se confiar em que os nossos confrades dos demais estados, como espíritas, 
também, que são, apreciarão devidamente os trabalhos e ideias expostas, os quais, sendo bons 
e atendendo realmente aos interesses da doutrina espírita, acabarão sendo acolhidos. O sr. 
Abel Glaser, com a palavra, complementou as informações prestadas pelo companheiro 
Presidente sobre o trabalho 'Mocidades' tendo este informado, também, que o trabalho 
relativo à Evangelização, devido à falta de tempo não chegou a ser discutido e não constava 
mesmo da pauta dos trabalhos, esse assunto. O sr. Abel Glaser comunicou que será realizada 
no próximo dia 24 de novembro de 1974, na sede da USE a XXXII Reunião Geral do DM da USE. 
Ainda com a palavra, o sr. Abel Glazer teceu várias considerações a respeito dos estudos que 
estão sendo realizados sobre o projeto de fusão USE-Feesp o qual, na sua opinião, não situa 
adequadamente os Departamentos de Evangelização e de Mocidades. O sr. Carlos Dias prestou 
diversas informações relativas ao jornal “Unificação” cuja remessa aos seus destinatários 
sofreu um atraso ocasionado por problemas ligados aos Correios, o que já está solucionado. 
Encareceu a necessidade de se esclarecer quais os motivos que têm determinado o atraso da 
gráfica encarregada da sua impressão, tendo o dr. Paulo Alves de Godoy se incumbido de 
esclarecer junto à mesma o assunto. Em seguida foi constituída uma comissão incumbida de 
estudar o documento apresentado pela FEB, em Florianópolis, com vistas à reunião plenária a 
realizar-se em Brasília. O dr. Luiz Monteiro de Barros, o sr. Abel Glaser, o sr. Fábio Dutra e a 
dra. Marília Pellegrino Loureiro foram os indicados para compor a comissão. A respeito do livro 
“O Evangelho Segundo o Espiritismo”, edição Feesp cuja tradução feita pelo dr. Paulo Alves de 
Godoy suscitou críticas por parte do prof. J. Herculano Pires, o dr. Luiz Monteiro leu os textos 
criticando o trabalho, carta do tradutor ao sr. Pedro Jacinto, da Feesp e, finalmente a 



 

 

declaração da Feesp sobre o assunto . Nada mais havendo para tratar foi encerrada a reunião 
às 22:30 h com a prece final, lavrando-se a presente ata. 
 
Em tempo: no final da página no 98 onde se lê “... e não constava mesmo”, leia-se, “embora 
constasse”. A presente ata refere-se à 4ª Reunião da gestão da atual Diretoria e não 51ª como 
constou. 
 
 
 
Nestor João Masotti 











 

 

Ata # 5 - 18 de novembro de 1974 
Diretoria Executiva 

 
Aos 18 dias do mês de novembro de 1974, às 20:00 h, em sua sede à Rua Maranhão, nº 404 
com a presença dos seus membros que assinaram o “Livro de Presença”, reuniu-se a DE da 
USE, sob a presidência do confrade Nestor João Masotti que, após ter proferido a prece inicial, 
solicitou ao Secretário Geral que procedesse à leitura da ata da reunião anterior o que fez, 
tendo a mesma sido aprovada. Expediente: 1) carta do Grupo Espírita Unidos para o Bem 
comunicando a inauguração da “creche-berçário-centro educativo”, vinculado ao mesmo 
grupo; 2) carta da UDE 5ª Zona informando os nomes dos seus novos representantes junto ao 
CDE: efetivo, Flávio Tavares Fusco; suplente, Leonel Mota; 3) carta de João Fernandes 
Rodrigues Filho, pelo 3º CRE, informando que seu novo endereço é Rua Engenheiro Artur 
Canguçu, 234, Campinas; em seguida foi aprovada a “Ordem do Dia” para reunião do CDE a 
realizar-se no próximo dia 8 de dezembro de 1974. Com a palavra o confrade Nestor João 
Masotti solicitou a atenção dos presentes para a indicação dos titulares dos Departamentos de 
Relações Públicas, Artes e Comunicação aliás Organização. Para o primeiro foi indicado o 
confrade Merhy Seba tendo seu nome sido aprovado. Para o de Organização foi sugerido o 
companheiro Abel Glazer que se comprometeu a, na próxima reunião da DE, dar uma resposta. 
A DE deliberou não preencher, por hora, o cargo de Diretor do Departamento de Artes. Nada 
mais havendo para tratar foi encerrada, às 22:30 h, a reunião, com a prece final, lavrando-se a 
presente ata. 
 
 
Nestor João Masotti 







 

 

Ata # 6 - 25 de novembro de 1974 
Diretoria Executiva 

 
Aos 25 dias de novembro de 1974, às 20h10, em sua sede, à rua Maranhão, 404, reuniu-se a 
DE da USE comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. Feita a prece o 
Presidente sr. Nestor João Masotti deu início à reunião, solicitando a leitura da ata anterior que 
foi aprovada. Expediente: recebido o ofício datado de 18/11/74, do CM, sobre os problemas 
surgidos com a tradução do Evangelho Segundo o Espiritismo, de Alan Kardec, pela Federação 
Espírita do Estado de São Paulo. Departamento de Organização: o sr. Abel Glazer informou que 
após analisar muito e trocar ideias com os companheiros do Departamento de Mocidades da 
da USE, concluiu que não poderia acumular o cargo, sob pena de prejudicar o andamento dos 
trabalhos que estão sendo realizados no Departamento de Mocidades. Foi aprovado então que 
os confrades da DE da USE se encarregassem de procurar companheiros que estivessem em 
condições de aceitar e desempenhar o cargo, apresentando 193 nomes. Departamento de 
Mocidades: seu titular sr. Abel Glaser deu várias informações sobre o andamento da 5ª 
Comecelesp, bem como sobre as Concentrações das cidades de Campinas e Franca. Salientou 
os bons resultados que os Cursos de Dirigentes de Mocidades vem apresentando no Estado, 
como também o trabalho que a Comissão Permanente de Cursos para Moços vem realizando.  
Fusão USE – FEESP: foi apresentado um trabalho escrito pelo sr. Abel Glazer, onde situa e 
defende o atual esquema administrativo da USE, com seus órgãos e Departamentos, tendo em 
vista a necessidade de não se mexer na sua estrutura no momento. Não apresentou o 
organograma correspondente, porque era de opinião que o organograma elaborado pelo sr. 
Nestor João Masotti atendia melhor paridade das duas Diretorias Executivas, ou seja, da USE e 
da FEESP. Após análise de todos os aspectos da questão ,segundo as apreciações dos confrades, 
srs. José Gonçalves Pereira, Ignácio Giovine, Attílio Campanini, Carlos Dias, dr. Luiz Monteiro de 
Barros e os apresentadores dos trabalhos, estes foram aprovados, devendo ser apresentados 
na próxima reunião conjunta entre as Diretorias da USE e FEESP, pró-fusão, a realizar-se dia 
4/12/74. Tendo em vista o adiantado da hora, 23,25 horas, foi resolvido que a reunião deveria 
ser encerrada, ficando para a próxima reunião da DE da USE, a apresentação do trabalho que 
o sr. Ignácio Giovine ficara encarregado de elaborar e apresentar na reunião, sobre os 
problemas surgidos com a tradução do Evangelho Segundo o Espiritismo, pela Federação 
Espírita do Estado de São Paulo e sob a coordenação do confrade dr. Paulo Alves Godoy, 3º 
Secretário da DE da USE, considerando principalmente, o clima de preocupação de vários 
dirigentes de Centros Espíritas e órgãos da USE, tanto do Interior como da Capital. Com a prece 
habitual foi encerrada a reunião e desta lavrou-se a presente ata. 
 
 
Em tempo: Onde se lê que o sr. Ignácio Giovine foi encarregado de apresentar um trabalho, 
todos os membros da Diretoria presentes, foram solicitados a estudar e opinar a respeito, 
segundo proposta do dr. Luiz Monteiro de Barros, Diretor do Departamento de Doutrina. 
 
Elfay Luiz Appollo 
Nestor João Masotti 









 

 

Ata # 07 – 09 de dezembro de 1974 
Diretoria Executiva 

 
As 20,10 hs de 9/12/74, com uma prece, o Presidente, sr. Nestor João Masotti, deu início à 
reunião da DE da USE, comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. Foi lida 
e aprovada a ata anterior. Expediente: Recebido o Boletim Informativo nº 22 da Federação 
Espírita do Estado da Guanabara; circular de 31/10/74 da mesma Federação informando sobre 
a doação de terras pelo INCRA às entidades educacionais, assistenciais e hospitalares 
declaradas de utilidades públicas; carta da UME de Lins sobre a reestruturação do 23º CRE-Lins, 
datada de 11/11/74; circular da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, de 22/11/74, 
sobre local e solenidades de entrega do título de “cidadão fluminense” ao médium Francisco 
Cândido Xavier; carta do Grupo Espírita Emmanuel, de São Bernardo do Campo, de 10/11/74, 
sobre a “tarde de autógrafos” do médium Francisco Cândido Xavier, dia 7/12/74; circular de nº 
4 do Departamento de Mocidades da USE sobre a 5ª COMELESP; cronograma das atividades de 
1975 da 20ª UDE; cronograma das atividades de 1975 do 26º CRE. Tesouraria: o tesoureiro, sr. 
Carlos Dias, fez um relato da situação financeira, informando que está sendo estudado um 
esquema para prover a DE de recursos financeiros para o plano de trabalho da atual gestão. 
Foi aprovado, inicialmente um grupo de mantenedores e a situação do quadro social, bem 
como os percentuais sobre a contribuição dos órgãos será analisada e estudada pelo 
procurador jurídico, Dr. Flávio Pereira do Vale, nos Estatutos da USE, para o encaminhamento 
do assunto. Para integrar o Departamento de Finanças da USE foram propostos e aprovados os 
confrades Henrique Gimenez, da FEESP, e Flávio Tavares Fusco, da 5ª UDE. Carta da UME de 
Bauru de 25/11/74 sobre o Curso de Organização e Funcionamento do Centro Espírita. Esta 
carta foi endereçada à DE solicitando a indicação de nomes de confrades especializados nos 
temas a serem abordados: 1) reuniões de Diretoria, 2) assembleias, 3) eleições (cargos e 
estatutos), 4) atas e 5) livros obrigatórios (de atas, caixa, correspondência, etc.). A incumbência 
ficou com o presidente, Nestor Masotti. Tradução do Evangelho segundo o Espiritismo pela 
FEESP. Sendo aprovado na reunião do CDE, de 8/12/74, que a DE da USE estudasse o assunto, 
emitisse parecer e o remetesse 30 dias antes da próxima reunião do CDE, aos respectivos 
órgãos, para estudo prévio dos mesmos, ficou deliberado que a DE tomaria as providências 
necessárias. A próxima reunião da DE da USE foi marcada para o dia 13/1/1975. Às 22,00 hs, a 
reunião foi encerrada com a prece e, para seus fins, lavrou-se a presente ata. 
 
 
Elphay Luiz Apolo – 1º secretário 
Nestor João Masotti – presidente. 
 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 






