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Ata # 158 – 14 de março de 1976 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Dia 14 de março de 1976, às 9,15 hs. na sede da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, à rua Japurá, 211, São Paulo, Capital, reuniu-se o Conselho Deliberativo Estadual 
da “USE” – União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, comparecendo os 
membros que assinaram o Livro de Presença, atendendo à convocação da Circular 01/76, 
de 10 de Fevereiro p. passado, para tratar da seguinte “Ordem do Dia”. ITEM 01 – O 
Presidente da DE saúda aos Conselheiros presentes, agradecendo-lhes a presença e a 
colaboração, proferindo a prece. Item 02 – É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
ITEM 03 – O Presidente da DE fez uma exposição verbal sucinta das atividades da 
Diretoria Executiva no último trimestre, destacando a Campanha para obtenção de 
recursos financeiros para a USE, cujas listas numeradas em número de 200 foram 
encaminhadas aos Presidentes dos CREs, UDEs, CME e os membros da DE, duas para cada 
membro, conforme a circular datada de 30 de janeiro do corrente ano. Informou que o 
Departamento de Divulgação da DE distribuiria na reunião alguns folhetos da “Carta aos 
Centros Espíritas” aos Conselheiros e Representantes presentes, gratuitamente 
aceitando pedidos para quantidades maiores, para distribuição nos Centros Espíritas. O 
Secretário Geral da DE leu o artigo 8 do Regimento Interno das reuniões do CDE, a fim de 
encaminhar os trabalhos de conformidade com o mesmo, informando também sobre o 
trabalho de cadastramento dos órgãos da USE e Centros adesos. Correspondência – carta 
da 4ª UDE justificando a ausência de seu Representante à reunião; programa de 
atividades doutrinárias da 16ª UDE; do 4º CRE, programa do Encontro de Dirigentes 
Espiritas de Taubaté; da 17ª UDE, programa da 6ª Semana Espírita de Tatuapé. ITEM 04 
-  O 1º Tesoureiro da DE apresentou o balanço de 1975 da USE, e a respectiva prestação 
de contas, que foram aprovadas. Deu explicações sobre a situação financeira da USE, 
respondendo a assuntos do plenário. ITEM 05 – O Presidente da DE informou sobre a sua 
presença à Reunião do Conselho  Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira no 
dia 6 do corrente, no Rio de Janeiro. Na reunião foi aprovado o Encontro de 
Evangelizadores, nos dias 23 a 25 de Julho de 1976, em Brasília, a fim de dinamizar a 
evangelização infanto-juvenil; a designação dos confrades Noraldino de Melo Castro e 
Antônio de Paiva Mello para participarem como observadores, em nome do CFN, do VI 
Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, que será realizado em Brasília 
nos dias 15 a 18 de abril próximo; a realização da 2ª Zonal que ocorrerá em Natal, Rio 
Grande do Norte , nos dias 15 a 19 de abril próximo e que tratará do tema “Adequação 
do Centro Espirita para melhor adequação para o atendimento  de suas finalidades”; o 
reinício da campanha de obtenção de recursos por parte da FEB, destinada a continuação 
das obras da sede da FEB em Brasília. Solicitou que há um ambiente de muita 
tranquilidade nas reuniões do CFN da FEB, predispondo a oportunas realizações no 
Movimento Espírita Nacional. ITEM O6 – A propósito das realizações dos Órgãos da USE 
no tocante à divulgação da “Carta aos Centros Espíritas”, informaram de seu trabalhos e 
providências: 12º CRE – Araçatuba; 1º CRE Santos; 19ª UDE; 26º CRE – Santo André; Liga 
Espírita do Estado de São Paulo; 12º UDE; 18º UDE; 17º CRE – Cachoeira Paulista; 9º CRE 
– Ribeirão Preto; Diretor do Departamento de Doutrina da DE; 15º UDE; Federação 
Espírita do Estado de São Paulo; 14º CRE – Barretos; 22º CRE Jaú e Conselho 
Metropolitano Espírita. Foi aprovada a seguir a sugestão do representante da 5º UDE, no 
sentido de que a nova Diretoria Executiva e seus Departamentos, logo que empossados, 



 

 

organizem seu trabalho de orientação aos Centros Espíritas. Foi aprovado também a 
publicação no jornal Unificação do Programa do IV Encontro de Dirigente Espíritas de 
Santos; promoção do 1º CRE e organização e realização da UME de Santos, em 28 de 
março corrente, tendo como tema geral “Carta aos Centros Espíritas”, esquema que será 
aproveitado por outros órgãos da USE. ITEM 07 – Foi aprovado o encaminhamento da 
proposta apresentada pelo 11º CRE – São José do Rio Preto sobre “Conferência Espírita”, 
como subsídio ao trabalho relacionado com a adequação do Centro Espírita. ITEM 08 – 
Fixada a data de 11 de julho próximo vindouro para a realização da XV Assembleia Geral 
Ordinária da USE, consoante as disposições estatutárias. Tendo sido aprovada a Comissão 
composta dos Conselheiros Attílio Campanini, Alcebíades Bertan e Evany Figueira, para 
coordenar os trabalhos relativos à elaboração de uma chapa e o recebimento de outras 
chapas, que deverão, todas elas, ser apresentadas por ocasião da eleição da nova 
Diretoria Executiva da USE. O  Secretário Geral da DE leu o artigo 38 do Estatuto da USE, 
que disciplina a Assembleia, lembrando que a mesma é constituída pelos representantes 
das Entidades oficialmente Patrocinadoras, as Especializadas e as Sociedades Unificadas, 
encaminhando expediente para que a XV Assembleia Geral Ordinária da USE seja 
instalada nestas condições; serão encaminhadas circulares explicativas às Sociedades 
Unificadas e dos órgãos da USE, bem como as credenciais aos representantes, para a 
Secretaria preparar com antecedência todos os documentos . Tendo em vista a realização 
da XV Assembleia, foi aprovada a sugestão da reunião do CDE do mês de junho. O 
Secretário Geral da DE aproveitou a oportunidade para informar que já se encontram 
cadastrados 660 Centros Espíritas e 52 Uniões Municipais. ITEM 09 – O representante do 
Instituto Espírita de Educação informou que a construção da nova sede já atingiu a 
segunda laje, sendo a restar completar oito salas de aulas até o fim do ano. No próximo 
mês de maio, dia 16 será realizado uma promoção para conseguir fundos, com a presença 
do Conferencista Espírita Divaldo Pereira Franco, que também autografará suas obras 
mediúnicas cuja renda será para o IEE. O Representante do 4º CRE – Taubaté informou 
que será remetido pelo Correio o plano de atividades de 1976, tendo informado sobre 
algumas realizações do 4º CRE. 14º CRE – Barretos informou que no dia 6 de março 
corrente realizar-se-á a VI Confraternização Regional de Barretos, Bebedouro e Guaíra. 
No mês de abril será comemorado o 50º aniversário de fundação do Sanatório Espírita 
dr. Mariano Dias, com palestras e solenidades; 12º CRE – Araçatuba informou sobre a 1ª 
Jornada sobre Mediunidade, tendo distribuído à DE e aos  CREs, o relatório dos trabalhos. 
1º CRE – Santos informou sobre a realização a 28 de março corrente, do IV Encontro de 
Dirigentes Espíritas, trabalho da UME de Santos, tendo distribuído o programa aos 
representantes presentes. A 18 de Abril será realizada a Tarde de Autógrafos com Chico 
Xavier e durante o ano de 1976 serão desenvolvidas atividades atinentes à convocação 
do Jubileu de Prata da UME de Santos. Foi participado também o desencarne do Confrade 
Waldomiro da Silva Santos, em janeiro p. passado, o qual prestava sua valiosa 
colaboração no Movimento Espírita de Santos. O representante do CME informou sobre 
os bons resultados que vem apresentando o trabalho de análise do movimento espírita 
em geral incluídos os Centros Espíritas da Capital e as UDEs e a DE, sugerindo que os CREs 
também a realizem em suas áreas. Oportunamente deverá informar sobre as 
considerações finais desse trabalho; 9º CRE – Ribeirão Preto informou que no próximo 
dia 18 de abril, a Sociedade Unificação Kardecista da cidade de Ribeirão Preto completará 
seu Jubileu de Ouro, com amplo programa de comemorações. O representante do 26º 
CRE – Santo André informou sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas em sua 



 

 

região. O almoço aos representantes e membros presentes a esta reunião do CDE será 
oferecido pelo Conselho Metropolitano Espírita, ITEM 10 – A reunião foi encerrada às 
13,40 hs, com a prece proferida pelo representante do 14º CRE – Barretos, da qual 
lavramos a presente ata. 1º Secretário da DE. 
 
Assinaturas 
 

















 

 

Ata # 159 – 11 de julho de 1976 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos onze dias do mês de julho de mil novecentos e setenta e seis, às 11 horas, na sede 
da Federação Espírita do Estado de São Paulo, cita à Rua Japurá, 211, reuniu-se o 
Conselho Deliberativo Estadual da USE - União das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo, comparecendo os membros que assinaram o livro de presença, atendendo a 
convocação expedida em tempo hábil e na forma do estatuto, em obediência à seguinte 
ordem do dia: a) foi lida e aprovada ata da reunião do CDE de 14 de março de 1976, com 
a seguinte emenda à redação da proposta da 15ª UDE, “propondo que a futura DE, tão 
logo tome posse de suas funções estabeleça um programa de trabalho e, 
especificamente organize um roteiro para atender às recomendações da carta de 
adequação aos Centros Espíritas, roteiro esse a ser formulado pelos Departamentos da 
DE". b) solicitado pelo Presidente da XV Assembleia Geral, também, por força 
regulamentar do Presidente desta reunião do CDE, sr. Abel Glaser, a comissão 
encarregada de coordenar a elaboração de uma chapa a ser apresentada nesta 
oportunidade, através de Evany Figueira, apresentou relatório de suas atividades e 
comunicou, em conclusão, a sugestão seguinte: Presidente - Nestor João Masotti, Vice-
Presidente - dr. Luiz Monteiro de Barros, Secretário Geral - Antonio Schiliró, 1° Secretário 
- Elfay Luiz Apolo, 2° Secretário - José Coriolano de Castro, 3° Secretário - Attílio 
Campanini - 1° Tesoureiro - Carlos Dias, 2° Tesoureiro - Flávio Tavares Fusco e Procurador 
- dr. Flávio Pereira do Valle. Por aclamação e sem alteração foi eleita a chapa acima 
registrada que dirigirá os trabalhos da USE no biênio 1976 - 1978. c)  o presidente Abel 
Glaser declarou empossados os novos membros da DE eleitos. d) ficou estabelecida a 
data de 12 de setembro para próxima reunião do CDE a ser realizada em São Paulo. e) 
ficou estabelecido que a moção da XV Assembleia Geral com relação à campanha de 
mantenedores será tratada na próxima reunião o CDE. f) na palavra livre fez uso da 
palavra  Milton Felipeli, representante da 15ª UDE, que informou o CDE sobre o encontro 
especial que o CME realizará a 15 de agosto com relação à Unificação. Wilson Ferreira 
Martins da 13ª CRE - Marília sugeriu que aquele trabalho do CME seja levado aos 
Conselhos Regionais. Milton Ferreira do 14° CRE - Barretos apresentou fotos de 
congratulações com a FEESP pelos 40 anos de atividades. Todos os membros eleitos para 
compor a DE manifestaram-se sobre a sua eleição agradecendo a confiança e 
comprometendo-se a realizar o trabalho necessário. A reunião encerrou-se às 12:25 
horas, da qual lavramos a presente ata - 1° Secretário. 
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata # 160 – 12 de setembro de 1976 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos doze dias de setembro de 1976, às 9,30 horas, na sede da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, à rua Japurá, 211, São Paulo, Capital, reuniu-se o Conselho 
Deliberativo Estadual da USE comparecendo os membros representantes que assinaram 
o livro de presença. A pauta da reunião constou da ordem do dia conforme a Circular de 
convocação nº 04/76, datada de 17 de agosto p. passada expedida pela Secretaria Geral 
da Diretoria Executiva da USE, cujo andamento foi o seguinte: 01) Saudação e prece pelo 
Presidente da DE; 02) O Secretário Geral leu a correspondência, que foi identificada com 
o número da presente ata; 3) Deliberações – 1) Transferido, por sua relevância, para a 
reunião extraordinária, do CDE marcada para o dia 11/12/76, às 14,00 horas, o item 06 
da Ordem do Dia, consequente decisão anterior do CDE, em sua reunião de 11/03/73, e 
que diz respeito à entrega aos membros do CDE, do Projeto Final do estatuto relativo aos 
estudos da fusão USE-FEESP, e conforme proposição da 4ª UDE e Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém em suas cartas datadas de 12 de setembro corrente. 2) Confirmado o 
encerramento do prazo para reunião das sugestões de que trata o item 05 das 
“Recomendações aos Órgãos da USE” aprovadas pelo CDE, em 14/09/75, esclarecendo-
se que os órgãos da USE e as entidades espíritas do Estado podem e devem enviar as suas 
contribuições, em qualquer oportunidade, para os trabalhos desenvolvidos da DE, 
relacionados com as recomendações contidas na “Carta aos Centros Espíritas”. 3) 
Aprovada a proposta apresentada pela DE, com base em moção aprovada pela 
Assembleia Geral Ordinária realizada nos dias 11 e 12/7/76, relativa à campanha para 
ampliação do Quadro de Mantenedores da USE. Aprovada ainda, proposta no sentido de 
autorizar os órgãos da USE, que para tanto tiverem condições, a trabalharem no sentido 
de encaminharem à DE até o fim do ano, a título de colaboração, recursos financeiros 
destinados a cobrir o atual déficit. 4) Fixada a data de 12 de dezembro de 1976, às 9,00 
horas, para a próxima reunião ordinária do CDE. 4) Informações – 1) Presidente da DE 
informou sobre nova composição dos Departamentos da Diretoria Executiva. 2) O 
representante da USE junto ao Conselho Federativo Nacional informou sobre as 
realizações da 2ª reunião quadrimestral do Conselho Federativo Nacional da FEB ocorrido 
em Brasília no período de 23 a 25 de julho próximo passado, que tratou principalmente 
dos assuntos relacionados com a Evangelização da Infância e Juventude. No depoimento 
do Presidente e Vice Presidente, apresentou o Secretário Geral da DE, confrade Antonio 
Schiliró, assessorado por Abel Glaser e Fábio Dutra, sendo que a delegação da USE 
participou ativamente dos trabalhos. O Presidente da FEB, confrade Francisco Thiesen, 
informou sobre o início da 2ª etapa da construção da sede da FEB – Brasília, solicitando 
a colaboração de todos os espíritas do Brasil. Destacou também o Departamento Editorial 
da FEB, que se prepara para divulgar a Doutrina Espírita em todo o mundo. O 
Representante do 1º CRE – Santos, informou sobe as várias atividades daquele órgão, 
destacando o lançamento em novembro da Revista Infantil “Eu Sou Criança” sob a 
coordenação e realização da DICESP, vinculada à UME de Santos. 4) O representante do 
4º CRE – Taubaté informou sobre os trabalhos do PIME e PIEVI, que são planos integrados 
que orientam as atividades dos Departamentos de Mocidade e de Evangelização Infantil 
daquele CRE. 5) O Representante do 9º CRE – Ribeirão Preto informou sobre as atividades 
desenvolvidas destacando entre outras, as promoções do encerramento das 
comemorações do jubileu de ouro da Sociedade Unificação Kardecista. 6) O 



 

 

Representante do 24ª CRE – Piracicaba informou que estão empenhados em dinamizar 
na região, os trabalhos juntos aos Centros espíritas e UMEs. 7) O Representante do 7º 
CRE –Araraquara informou sobre a realização do Mês Espírita, que se dará no período de 
22/09 a 01/11/76. 8) O Representante do 13º CRE – Marilia informou que está sendo 
preparada a Primeira Jornada da Psiquiatria, Psicologia e Espiritismo, a realizar-se, 
provavelmente em janeiro de 1977. 9) O Representante da 19ª UDE informou sobre a 
realização da 10ª Semana Espírita promovida por aquela União, que se dará no próximo 
mês de outubro. 10) O Representante da 4ª UDE informou sobre a realização de 
encontros promovidos com os Centros Espíritas daquela zona, que vem apresentando 
bons resultados. 5) Encerramento. às 14,00 horas a reunião foi encerrada, proferindo a 
prece o confrade Messias Nonato de Oliveira, representante do 2º CRE – Sorocaba. Em 
seguida todos os presentes participaram de almoço confraternativo oferecido pelo 
Conselho Metropolitano Espírita. E para constar lavrou-se a presente ata, que segue 
assinada na forma de praxe. 1º Secretário da DE da USE que a redigi. Elfay Luiz Appollo. 
 
Assinaturas. 
 
 















 

 

Ata # 161 – 11 de dezembro de 1976 
Conselho Deliberativo Estadual 

Ata da 1ª Parte da Reunião 
 
Aos onze dias do mês de dezembro de 1976, segundo a Circular da DE No 08/76, de 11 
de novembro de 1976, na sede nova da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 
segunda convocação, às 16,00 horas, foi iniciada a reunião extraordinária do CDE, 
obedecendo a seguinte ordem do dia e, com a presença dos membros do Conselho que 
assinaram o livro de presença. Prece inicial proferida pelo Presidente da DE. Foi lida e 
aprovada a ata da reunião anterior. Leitura do expediente e sua discussão. O Secretário 
Geral da DE da USE leu a carta da 4ª UDE, datada de 11/12/76, entregue à mesa, 
solicitando que o uso da tribuna do CDE, na reunião, tivesse exposições livres e abertas. 
No encaminhamento do assunto o Presidente da DE da USE lembrou que esse é e deve 
ser a forma normal dos pronunciamentos nas reuniões da USE. Fusão USE-FEESP: Entrega  
aos membros do CDE do Projeto Final de Estatuto e de um resumo retrospectivo das 
deliberações e providências tomadas a cerca do assunto. a) Foi feita a entrega do referido 
Projeto Final de Estatuto aos membros devidamente credenciados, após a leitura feita 
pelo Secretário Geral da DE da USE, do trabalho expositivo e explicativo relativo ao 
mesmo, até esta data, transcrito a seguir: 
 
“Relatório das atividades desenvolvidas pela Diretoria Executiva da USE, decorrentes da 
deliberação do CDE, de 11/3/73, relacionado com o Anteprojeto da Fusão USE-FEESP. 
 

1. Em data de 11 e 12 de julho de 1970 a XII Assembleia Geral Ordinária da USE 
referendou a permanência dos membros da Comissão Mista “USE-FEESP”, criada 
por decisão do CDE, de 8/12/68, a fim de que continue os estudos da fusão das 
duas entidades e elabore um anteprojeto de estatuto da entidade única. A citada 
Assembleia deliberou, ainda, que “após a sua apresentação, o anteprojeto será 
amplamente divulgado para receber emendas e sugestões. 

2. Depois de elaborado o anteprojeto pela Comissão Mista, impresso e divulgado a 
todos os órgãos da USE e após a coleta de sugestões, o CDE, em reunião de 11 de 
março de 1973, deliberou que a sua tramitação deveria obedecer à seguinte 
ordem: 

I. A Diretoria Executiva da USE e a Diretoria Executiva da FEESP reunir-se-ão 
conjuntamente, objetivando a redação do projeto final; 

II. A Diretoria Executiva da USE (ou um grupo de trabalho) tabulará as 
sugestões recebidas e tentará elaborar um anteprojeto final; caberá à 
FEESP o mesmo procedimento; 

III. O resultado desse trabalho (projeto final) será enviado aos membros do 
CDE da USE; idem da FEESP; 

IV. Assembleias Gerais (com dois relatores). 
3. Atendendo ao que consta do inciso I da citada decisão que diz: “A Diretoria 

Executiva da USE (ou um grupo de trabalho) tabulará as sugestões recebidas e 
tentará elaborar um anteprojeto final; caberá à FEESP o mesmo procedimento;”, a 
DE constituiu um Grupo de Trabalho formado pelos confrades Antonio Schiliró, 
Carlos Dias e Nestor João Masotti. 



 

 

4. Em atenção ao mesmo dispositivo, a Diretoria Executiva da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo constituiu um Grupo de Trabalho formado pelos confrades 
Carlos Dias, Reinaldo Soares e Rino Curti. 

5. Para facilitar o encaminhamento de suas atividades, os membros de ambos os 
Grupos de Trabalho deliberaram reunir-se conjuntamente, a exemplo do que 
fariam mais tarde as Diretorias das duas entidades, cumprindo determinação do 
CDE. As reuniões foram realizadas na sede da USE. 

6. Por iniciativa do confrade Carlos Dias, escolhido entre os componentes dos Grupos 
(dois), para coordenar o trabalho conjunto, foram as sugestões constantes de 84 
laudos copiadas e enfeixadas em pastas, uma para cada membro dos Grupos de 
Trabalho. 

7. Vinte órgãos da USE, quatro sociedades inicialmente patrocinadoras (uma delas 
através de sócios) e a XVI COMENOESP, manifestaram-se sobre o “anteprojeto da 
Comissão Mista”. 

8. Foram apresentadas 365 sugestões com vistas às alternativas, artigos, incisos, 
parágrafos e itens, constantes do anteprojeto, no sentido de: aceitá-los – 62; 
acrescentá-los – 14; alterá-los – 119; aprimorá-los – 2; eliminá-los – 23; esclarecê-
los – 1; recusá-los – 128; reestruturá-los – 2; reexaminá-los – 1; reformulá-los – 5; 
suprimi-los – 6. 

9. As sugestões apresentadas, às vezes, divergentes quer tanto ao texto original do 
anteprojeto, quer quanto a elas mesmos entre si, não somente quanto ao espírito, 
mas, também, quanto à letra, ofereceram aos membros dos Grupos de Trabalho, 
condições para alteração de uma média das opiniões expostas. 

10. Registre-se o cuidado do exigido para o exame das 365 sugestões oferecidas e 
para a avaliação da possibilidade de aproveitamento daquelas que ajudariam, com 
base no anteprojeto anterior, a elaborar um anteprojeto final, conforme solicitara 
o CDE. 

11. O trabalho não poderia se constituir num simples encaixe das sugestões 
encaminhadas ao anteprojeto anterior. Era necessário elaborar um novo 
anteprojeto, de forma ordenada e sistematizada. Da análise do anteprojeto 
anterior e das sugestões apresentadas, procurou-se ligar o que era possível quanto 
ao seu espi1rito já que, presos somente à letra, dificilmente se chegaria ao bom 
termo da tarefa, mesmo porque, ainda quanto coincidentes na sua essência, 
algumas sugestões apresentavam divergências na sua redação. 

12. Em numerosas oportunidades, as sugestões mostraram-se divergentes entre si, 
como nos casos de opções das “alternativas” apresentadas no texto do anteprojeto 
da Comissão Mista. Nestas situações os Grupos de Trabalho acolheram aquelas que 
mais se coadunavam com os norteamentos gerais do anteprojeto. 

13. Todavia, todas as sugestões foram valiosas para nortear os Grupos de Trabalho 
que concluíram, no decorrer de 8 (oito) meses, num total de 32 (trinta e duas) 
reuniões, o texto do novo anteprojeto, que serviu de base para os estudos das 
Diretorias das duas entidades. Dele constam inúmeras sugestões aproveitadas, 
dentre as quais destacamos: Comissão Executiva para o CDE e CA; eliminação dos 
sócios fundadores; prazo de 3 (três) anos de gestão para as Comissões Executivas 
e Diretoria Executiva; criação de área específica para planejamento dos programas 
que serão instituídos pela nova entidade, etc. 



 

 

14. Atendendo ao que consta do inciso II da citada decisão do CDE, de 11/3/73, que 
diz: “II – A Diretoria Executiva da USE e a Diretoria Executiva da FEESP reunir-se-ão 
conjuntamente, objetivando a redação do projeto final;”, as duas Diretorias 
reuniram-se no feriado de 26/12/73 a 12/3/75, num total de 24 (vinte e quatro) 
reuniões. 

15. O projeto final, aprovado pelas duas Diretorias, foi em seguida encaminhado à 
Comissão composta por elementos das duas entidades, para o trabalho de redação 
final. Essa Comissão reuniu-se de maio/75 a janeiro/76, num total de 32 (trinta e 
duas) reuniões. 

16. Como resultado desse trabalho, o projeto final oferece uma apresentação 
diferente. Um novo posicionamento de artigos e parágrafos, transpostos para os 
títulos e capítulos mais adequados, novas redações que possibilitaram a reunião 
em um só artigo de assuntos que estavam contidos em diversas partes do 
anteprojeto da Comissão Mista e a redução do número de artigos de 144 para 110. 
Esta redução foi conseguida, não obstante constarem, no projeto final, novos 
artigos que disciplinaram matéria não prevista no anteprojeto da Comissão Mista. 

17. Para uma correta redação do projeto, tomou-se por base a Lei Complementar 
Estadual no 60, de 10 de julho de 1972, que “fixa normas técnicas a serem 
observadas na elaboração de leis e decretos”. 

18. Atendendo ao que consta do inciso III da já citada decisão do CDE, de 11/3/73, 
que diz: “III – O resultado desse trabalho (projeto final) será enviado aos membros 
do CDE da USE; idem da FEESP;”, a Diretoria Executiva tomou as providências 
necessárias a esse encaminhamento. 

19. Na XV Assembleia Geral Ordinária da USE, realizada nos dias 10 e 11 de julho 
próximo passado, ao apresentar o seu Relatório, em cumprimento às disposições 
estatutárias, a Diretoria Executiva prestou a seguinte informação: “em 
cumprimento à decisão do CDE de 11/3/73, tomada após a coleta de sugestões dos 
órgãos da USE, e posteriormente ao trabalho de tabulação dos mesmos, efetuado 
por um grupo de trabalho designado pelas Diretorias Executivas da USE e da FEESP, 
a DE da USE participou de reuniões conjuntas com a DE da FEESP, para análise do 
anteprojeto elaborado, com vistas à redação do projeto final, com a redação 
aprovada nas reuniões conjuntas das duas Diretorias Executivas, foi concluído no 
final desta gestão e deverá, por força da decisão tomada pelo CDE na mesma 
reunião de 11/3/73, ser encaminhado à consideração dos membros do Conselho 
Deliberativo Estadual, para sua apreciação e deliberação.” 

20. Providenciada a impressão do projeto final, a Diretoria Executiva elaborou uma 
circular para acompanhar o citado projeto em seu encaminhamento, com o 
objetivo de prestar esclarecimento aos membros do CDE, fazendo um resumo 
retrospectivo de todas as deliberações e providências tomadas desde a 
apresentação da proposta de fusão das duas entidades, na qual destacamos: 

“São Paulo, 12 de setembro de 1976 
 
Circular no 05/76 
Aos Membros do Conselho Deliberativo Estadual da USE: 
CREs, UDEs, Entidades Inicialmente Patrocinadoras e 
Entidades Especializadas 
 



 

 

Prezados Confrades. 
 
I – Ao encaminhar o “Projeto do Estatuto da Federação Espírita do Estado de 
São Paulo – Fusão USE-FEESP” aos membros do CDE da USE, a Diretoria 
Executiva apresenta a seguir, um resumo retrospectivo das deliberações e 
providencias tomadas a partir da apresentação da proposta da fusão USE-FEESP: 

1. 08 de dezembro de 1968: o CDE aprovou a formação de uma Comissão 
Mista para apreciar a proposta da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, publicada no jornal “Unificação” de janeiro de 1969, página 5; 
(Unificação – janeiro 1969, pag 5) 

2. 14 de dezembro de 1969: o CDE: 
a. Tomou conhecimento da carta da Comissão Mista, datada de 

13/12/1969, informando ter concluído o estudo que lhe fora 
confiado; 

b. Aprovou o seu encaminhamento, com urgência, aos Órgãos da USE 
para o estudo e apresentação de sugestões por escrito; 

c. Marcou reunia2o para o dia 7 de março de 1970 entre os 
representantes dos órgãos da USE e a Comissão Mista, a fim de 
apreciarem assuntos exclusivamente ligados à fusão USE-FEESP. 
(Unificação, janeiro 1970, pg. 2). 

3. março de 1970: o jornal Unificação publicou o estudo da fusão USE-FEESP, 
esclarecendo a Comissão Mista ter procurado “aprofundar todas as ???, 
apresentando-o à apreciação das duas entidades, em dois aspectos: no 
primeiro, ela estudou as inúmeras vantagens que dessa fusão decorreriam 
para o movimento espírita estadual, e no segundo, ela estudou a fusão 
administrativa”. No aspecto das vantagens foram evidenciadas as 
seguintes: 

 
Vantagens doutrinárias 

a. A fusão, ora em estudo, alcançara a unificação real, prática e 
orgânica do movimento espírita estadual; 

b. Servirá de incentivo muito maior junto aos demais movimentos 
espíritas estaduais, para uma unificação real prática, operante, 
democrática e evangélica; 

c. Determinará maior eficiência nas atividades dos centros e 
sociedades espíritas, pela ampliação de escolas, cursos e trabalhos 
assistenciais e educacionais; 

d. Propiciará um intercâmbio benéfico de experiência doutrinária para 
o movimento espírita em geral; 

e. Contribuirá para o desaparecimento de eventuais personalismos 
individuais e de sociedades, nefastos à implementação do 
verdadeiro espírito cristão; 

f. Eliminará a ação bilateral que gera sempre duas correntes e nas 
quais, por melhores que sejam os seus propósitos, quase sempre os 
detalhes acabam por se sobrepor à essência; 

g. Formará uma força mais coesa no seio do espiritismo estadual; 



 

 

h. Contribuirá para o aprimoramento do padrão doutrinário e das 
práticas espíritas no Estado; 

i. Manterá a independência de ação e o respeito crítico em relação aos 
centros e sociedades unificadas; 

j. Extinguirá a possibilidade de preferência de centros e sociedades 
espíritas, pela adesão a esta ou aquela entidade federativa. 

 
Vantagens administrativas 

k. Unidos pelo espírito de nossos ideais cristianizantes, poder-se-á 
concretizar com muito mais capacidade e eficácia os interesses 
espíritas dentro do “Movimento”; 

l. Haverá maiores recursos administrativos para uma assistência mais 
completa e objetiva aos centros espíritas; 

m. Propiciará a descentralização benéfica no atendimento à 
coletividade espírita; 

n. A capacidade produtiva de confrades das entidades em fusão 
encontrará maior campo de expansão, em benefi1cio do movimento 
espírita, evitando-se a atual dispersão de esforços e recursos; 

o. Tornará maior, efetiva e recíproca a integração dos trabalhadores de 
todas as entidades, num só movimento estadual; 

p. Propiciando maior facilidade de comunicação contribuirá para o 
maior entrelaçamento entre os espíritas, através da aproximação 
dos centros e sociedades espíritas; 

q. Haverá maior facilidade para o estudo unificado dos problemas do 
movimento espírita do Estado; 

r. Havendo uma só entidade federativa estadual, será ela o ponto de 
convergência das relações do Movimento (Espírita) Estadual com os 
demais estados, com o exterior e, outrossim, com as autoridades 
constituídas do Estado ou do País, dando-lhes a demonstração 
expressiva de nossa coesão dentro do nosso idealismo; 

 
Vantagens econômicas 

s. Poderá trazer, como consequência, a fusão dos atuais órgãos de 
imprensa das entidades, com suas evidentes vantagens, não só 
doutrinárias, mas econômicas; 

t. Estando assegurada a natureza de Utilidade Pública à entidade 
federativa estadual, e estando as entidades espíritas do Estado 
reunidas de forma mais efetiva a bem da causa, daí resultarão 
vantagens incalculáveis em todos os setores de nossa atividade, 
quer quanto à construção de sedes afiliadas, quer quanto à maior 
possibilidade de apoio e incentivo aos aspectos de assistência social 
e educacional e outros” (Unificação, pg 5, março 1970). 

 
4. 07 de março de 1970: Na reunião extraordinária do CDE, ouvidos os 

representantes, a quase totalidade manifestou-se favorável em tese, à 
proposta de fusão, na forma apresentada pela Comissão Mista, 



 

 

delegando-se autorização à Diretoria Executiva para marcar a data de 
nova reunião; (Unificação, de março de 1970, pg. 2). 

5. 11/12 de julho de 1970 – A XII Assembleia Geral Ordinária referendou a 
permanência dos membros da Comissão Mista para continuar os estudos 
da fusão e elaborar um anteprojeto de estatuto da entidade única 
(Unificação, agosto/1970, pg. 7). 

6. 12 de setembro de 1971 – o CDE aprovou proposta de se recomendar à 
Comissão Mista pró-fusão USE-FEESP, que envidasse esforços no sentido 
de abreviar os seus trabalhos; (Unificação, outubro/1971, pg. 3). 

7. 12 de setembro de 1971 – o CDE aprovou proposta concedendo o prazo 
de 90 dias, a contar de 8 de janeiro de 1972, para a Comissão Mista 
concluir seus estudos sobre o anteprojeto de estatuto; (Unificação, 
janeiro/1972, pg. 2). 

8. 24 de agosto de 1972 – realizou-se a última reunião da Comissão Mista, 
encaminhando-se o trabalho para ser impresso e enviado a todos os 
órgãos da USE; (Unificação, setembro/1972, pg. 1). 

9. 03 de setembro de 1972 – o CDE deliberou distribuir a todos os órgãos da 
USE, o anteprojeto de estatuto da nova entidade, concluído pela Comissão 
Mista, para estudo e envio de sugestões, em duas vias, até 10 de setembro 
de 1972; (Unificação, outubro/1972, pg. 2). Na apresentação do 
anteprojeto a Comissão Mista mencionou que “As contribuições que virão 
da parte das sociedades, UMEs, UDEs, CREs, CME e CDE, dos sócios e do 
Conselho da atual Federação, enriquecerão, certamente, o anteprojeto 
ora apresentado, trazendo soluções compatíveis com a importância do 
evento (Anteprojeto de Estatuto – 29 de março de 1972). 

10. 11 de março de 1973 – o CDE, analisando o assunto relacionado com as 
sugestões encaminhadas pelos órgãos da USE ao anteprojeto de estatuto 
da fusão USE-FEESP, deliberou que a sua tramitação deveria obedecer à 
seguinte ordem: 

“I – A Diretoria Executiva da USE (ou um Grupo de Trabalho) tabulará 
as sugestões recebidas e tentará elaborar um anteprojeto final; 
caberá à FEESP o mesmo procedimento; II – A Diretoria Executiva da 
USE e a Diretoria Executiva da FEESP reunir-se-ão conjuntamente 
objetivando a redação do projeto final; III – O resultado desse 
trabalho (projeto final) será enviado aos membros do CDE da USE. 
Idem da FEESP; IV – Assembleias Gerais (com dois relatores)” 
(Unificação, abril/1973, pg. 2). 

 
II – Atendendo à decisão supra citada, a Diretoria Executiva da USE tomou as 
providências que lhe estavam afetas e, agora, passa às mãos dos membros do 
CDE, para a sua apreciação, o projeto de estatuto da fusão, que é o fruto dos 
estudos da Comissão Mista, dos Grupos de Trabalho e do Trabalho conjunto das 
Diretorias Executivas da USE e da FEESP. 
 
III – Com vistas a uma igualdade de condições na direção da nova entidade, foi 
adotado o critério de paridade, onde o poder de decisão se concentra em um 
Conselho (Conselho Diretor) que é formado por igual número de elementos 



 

 

representantes das duas áreas hoje representados e, no projeto designados por 
“Das Sociedades Unificadas” e da “Unidade Central”. 
 
IV – A preservação, no projeto, do nome da FEESP e da estrutura organizacional 
da USE, deu-se em respeito às conclusões da Comissão Mista, que elaborou os 
estudos preliminares da fusão, publicados no jornal Unificação, de março de 
1970, página 5. 
 
V – Com o projeto de estatuto e com as informações aqui prestadas, 
acreditamos oferecer aos membros do CDE os elementos e componentes 
necessários para sua análise e decisão. 
 
Com votos de paz e trabalho na seara que a Doutrina Espírita nos oferece, 
subscrevemo-nos, fraternalmente 
 

p/ Diretoria Executiva, Presidente – Secretário Geral. 
 

Após a entrega aos membros do CDE, do Projeto Final de Estatuto, e do resumo 
retrospectivo das deliberações e providências tomadas acerca do assunto, o Presidente 
da DE da USE leu o trabalho intitulado “Apresentação do Projeto Final do Estatuto 
elaborado com vistas à fusão USE-FEESP”, o qual, a seguir, foi explicado detalhadamente, 
através de “planilhas”, pelo confrade dr. Rino Curti. Sempre com objetivo de 
desincumbir-se das deliberações a respeito, o Presidente esclarece e propõe e o CDE 
aprova, que na entrega do projeto final do estatuto, entende-se, inclusive, a 
apresentação de esclarecimentos sobre o projeto e a manifestação dos membros do CDE 
a respeito; em razão disso, também foi aprovada a seguinte proposta da DE: “que esta 
reunião extraordinária do CDE seja declarada em caráter permanente, interrompendo-
se nesta data para ser reiniciada em data futura, dispensando a publicação de nova 
convocação, dando oportunidade aos membros do CDE, para que de posse de todos os 
elementos pertinentes ao referido projeto, procedam a devida análise para sua 
manifestação e deliberação. Foi aprovada incontinenti, a fixação da data de 12 de marco 
de 1977, às 14,00 horas, para o reinício desta reunião extraordinária do CDE, sendo 
encaminhada, pela Secretaria Geral da DE, na data oportuna, a circular de convocação. 
Em seguida, pela ordem, os membros do CDE fizeram uso da palavra, ponderando, 
analisando e externando seus pontos de vistas a respeito, tanto a favor, como contra a 
fusão USE-FEESP. Pronunciaram-se, com membros do CDE, os representantes da Liga 
Espírita do Estado de São Paulo, Federação Espírita do Estado de São Paulo, 18ª UDE, 15ª 
UDE, 14ª UDE, 4º CRE, 4ª UDE, 13º CRE, 9ª UDE, 22º CRE e do 1º CRE. O representante 
do 4º CRE – Taubaté, confrade Evany Figueira, solicitou que ficasse registrada em ata, 
para ser examinada na segunda parte desta reunião extraordinária, a seguinte proposta: 
“que o CDE discuta em primeiro lugar em referência ao assunto, deliberando a respeito”, 
sem entrar no mérito do projeto de estatutos a conveniência ou não da fusão, após a 
qual a resolução seguirá, seus trâmites legais, isto é, se aprovada a validade da fusão, 
discussão do projeto, etc.; se não aprovada a fusão, ser encaminhada a primeira 
Assembleia Geral para que nos mesmos termos da que referendou a primeira resolução 
seja esta referendada. Prece e encerramento. Às 20,30 horas, o Presidente da DE da USE 
procedeu ao encerramento da reunião, em sua primeira parte, tendo proferida a prece 



 

 

o representante do 7º CRE – Araraquara, confrade Celestino Bosquiero. E para constar, 
lavramos a presente ata para os devidos fins. 
 
Elfay Luiz Appollo, 1º Secretário da DE da USE 
 
Assinaturas 
 
 

















































 

 

Ata # 162 – 12 de dezembro de 1976 
Conselho Deliberativo Estadual 

Ata da 1ª Parte da Reunião 
 
Aos doze dias de dezembro de 1976, às 9:40 horas, de conformidade com a circular de 
convocação 9/76, de 11/11/1976, reuniu-se o CDE da USE, na sede da Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. 
ORDEM DO DIA: 01). O Presidente da DE da USE inicia a reunião, saudando os 
presentes e proferindo a prece. 02). Expediente e informações da Diretoria Executiva. a) 
carta da 5ª. UDE indicando o confrade André Luiz Galembeck como representante efetivo 
nesta reunião e carta da UME de São Vicente indicando o confrade Francisco Rodrigues 
Lopes como representante junto ao 1º CRE – Santos. b). Pelos seus Diretores foram 
transmitidas as seguintes informações, b1). Departamento de Assistência Social: Foi 
apresentado um calendário de realizações do Curso de Treinamento de Serviço Assistencial 
Espírita, ministrado sob o patrocínio desse Departamento, tanto com relação aos já 
realizados como os que serão realizados em 1977. Informou, ainda, que estão sendo 
impressas mensagens especializadas sobre a temática espírita relacionada com a Assistência 
Social, para serem distribuídas aos órgãos da USE. b2). Departamento de Divulgação: Foi 
apresentado o programa do jornal Unificação para todo o ano de 1977, devendo as 
matérias principais de cada mês, receberem destaque em sua primeira página. Foi solicitada 
a colaboração especial de todos os confrades, tanto do interior como da Capital, para 
mandarem notícias do movimento espírita realizado em suas respectivas regiões. Foi 
salientado que a Campanha Comece pelo Começo será reiniciada em 1977 e que os Órgãos 
da USE que necessitarem de material de divulgação (cartazes e folhetos) devem fazer os seus 
pedidos imediatamente, para que possam ser enviada a quantidade global a ser impressa. 
Solicitou aos órgãos da USE o Calendário de Atividades Doutrinárias, para que possa 
planejar materiais de divulgação para todo o estado. b3). Departamento de Doutrina: Foi 
informado que o Departamento constituirá sua Comissão Executiva que vem elaborando 
o seu Regimento Interno, bem como um programa de trabalho a ser desenvolvido, baseado 
na Carta aos Centros Espíritas. Informando ainda, que deverá realizar a curto prazo, uma 
reunião com os com a participação de todos os órgãos da USE, para tratar das atividades 
dessa área. b4). Departamento de Evangelização Infantil: Foi informado que o 
Departamento constituirá uma Comissão Executiva que, por sua vez, já elaborou a minuta 
de seu Regimento Interno e está convocando os Diretores de Evangelização dos 
Departamentos de Evangelização Infantil dos órgãos da USE para uma reunião que será 
realizada no dia 13/02/1977, às 9:00 horas na sede da USE, visando fazer um levantamento 
da situação atual na Evangelização (atual) Infantil no Estado, e estabelecendo prioridades, 
elaborar um programa de realizações. Foi informado, ainda, que a Federação Espírita do 
Estado de São Paulo realizará o 10º Curso Intensivo de Preparação de Evangelizadores para 
Infância, no período de 22 a 29 de janeiro de 1977, na Casa Transitória, tendo sido 
distribuído formulário para inscrição dos interessados, residentes no interior do Estado. 
b5). Departamento Jurídico: Informou que se encontra em fase final um trabalho 
relacionado com a organização administrativa do Centro Espírita, que será elaborado com 
base na Carta aos Centros Espíritas. b6). Departamento de Mocidade: informou que em 
28/11/76,  na cidade de Araraquara, foi realizada a prévia da II COMJESP e a 40ª Reunião 
Geral do Departamento de Mocidade da USE, quando foram tratados, principalmente, os 
seguintes assuntos: X Curso Intensivo para Dirigentes de Mocidades Espíritas a ser 
realizado na cidade de Santos de 16 a 22/7/1977; elaboração de trabalho baseado na Carta 



 

 

aos Centros Espíritas, visando procurarem o estudo da Doutrina Espírita aos jovens e 
integrá-los nas atividades dos Centros; e, informações gerais a respeito da Campanha 
Nacional de  Evangelização Espírita da Criança e do jovem que vem sendo procurada pelo 
Conselho Federativo Nacional através do Departamento de Infância e Juventude da FEB. 
b7). Departamento de Organização: Solicitou o empenho de todos os órgãos no sentido de 
que sejam devolvidos todos os formulários referentes ao cadastramento dos Centros 
Espíritas para que o Departamento possa ter um (programa) procedência real do 
crescimento Espírita do Estado. Informou que atualmente encontram-se relacionados aos 
22 CREs, 72 UMEs, 15 UDEs e 711 sociedades espíritas. b8). Departamento de Finanças: 
Informou que o balancete mostra ainda uma realidade deficitária. Ressaltamos a 
colaboração do 1º CDE - Santos, do 7º CRE - Araraquara, 3ª. UDE e 4ª. UDE, que 
enviaram contribuições financeiras atendendo ao deliberado pelo CDE. Reiterou sua 
solicitação aos órgãos da USE, para que procurem quitar suas obrigações, a fim de que ao 
ser apresentado o balancete em março de 1977, possa este evidenciar uma situação de 
equilíbrio. b9) Departamento de Educação: Foi um apelo no sentido de que os espíritas da 
Capital, principalmente, participem mais efetivamente das atividades do Instituto Espírita 
de Educação para o seu fortalecimento, considerando-se que o mesmo é junto de uma 
deliberação do CDE e vem se empenhando em promover realizações no campo da 
educação espírita. c) O presidente da DE, representante da USE no Conselho Federativo 
Nacional da FEB, informa que: 1) O referido Conselho reuniu-se em 6/11/1976, na sede 
da FEB, no Rio de Janeiro; 2) Realizou-se na cidade de Belo Horizonte, no feriado de 1º a 
3 de outubro de 76, com pleno êxito, a reunião da 3ª Zonal do Conselho Federativo 
Nacional, para tratar do tema "A adequação do Centro Espírita para melhor atendimento 
de suas finalidades”. 3) Em torno do mesmo tema será realizado no período de chamada 
Semana Santa de 1977, na cidade do Rio de Janeiro, sob os auspícios da Federação Espírita 
do Estado do Rio de Janeiro – Seção Capital, a reunião da 4ª Zonal, da qual faz parte o 
estado de São Paulo; 4) Aprovado pelo CFN da FEB, esta aceitou patrocinar o 7º Congresso 
Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas a ser realizado no Rio de Janeiro, em 1979 
pela Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro – Seção C; 5) A FEB recebeu a visita 
de representantes da Federação Espírita Portuguesa, o que proporcionou um maior 
estreitamento nos laços que já unem os espíritas portugueses e brasileiros. d). Com relação 
ao trabalho desenvolvido com a Carta aos Centros Espíritas, foi destacado que o 
Departamento já vem desenvolvendo atividades, conforme demonstrou as informações 
prestadas. O representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo informou sobre um 
Curso Teórico e Prático de Espiritismo, elaborado por aquela entidade, a ser 
oportunamente encaminhado à USE. Campanha dos Mantenedores. Foram entregues aos 
representantes presentes dos órgãos da USE, os formulários respectivos em quantidade 
proporcional ao número de UMEs por CRE. Fica estabelecida a data de 28 de fevereiro de 
1977 para a devolução dos referidos formulários, preenchidos ou não. Palavra dos 
membros do CDE: 1) O representante da 15ª. UDE sugeriu que os diretores dos 
Departamentos, nas próximas reuniões, façam um relato por escrito das suas atividades, 
para distribuição aos membros presentes. 2) O representante do 7º CRE - Araraquara 
informou sobre a realização do Mês Espírita em sua região, com 28 palestras nas diversas 
cidades; Curso sobre a Evolução do Mundo, na Associação Espírita Jesus de Nazaré, de 
Taquaritinga, e os 3 encontros do Departamento de Mocidade abordando temas da II 
COMJESP. 3) O representante do 4º CRE – Taubaté, sugeriu que na súmula da ata 
constem os pontos principais expostos pelo departamento. 4) O representante do 1º CRE 
- Santos informou sobre o extenso e bem organizado programa das comemorações do 



 

 

Jubileu de Prata da UME de Santos, no mês de dezembro corrente, denominado “25 anos 
com Kardec”. Um dos destaques das comemorações será a inauguração do Monumento 
em homenagem a “Allan Kardec” a ser instalado na praça situada à confluência da Avenida 
dos Bancários e Rua Inglaterra na Ponta da Praia. Fez também, um apelo a todos os 
membros do CDE ,para que estudem em suas regiões, de maneira aprofundada, todo o 
material recebido relacionado com a Fusão USE – FEESP, 5) O representante do 13º CRE 
– Marilia, informa sobre a I Jornada de Psiquiatria, Psicologia e Espiritismo que será 
realizada no período de 9 a 14 de julho de 1977, com a programação do Conselho Regional 
Espírita, Fundação de Ensino Eurípedes Soares da Rocha e Hospital Espírita de Marília, e 
que foi realizado com pleno êxito o 6º Encontro de Dirigentes de Sessões Espíritas nos dias 
5 e 6 de dezembro corrente. 6) O representante da 5ª. UDE convidou para o lançamento 
do livro psicografado pela irmã Eugênia de Camilo, ditado pelo espírito Luciano, 
“Mensagem transcendental dos Mestres Bíblicos” a realizar-se dias 16 do corrente na 
Livraria Ibresc, às 16,00 horas nesta Capital. 7) O CME, através de seu Departamento de 
Organização, informa sobre o desenvolvimento dos trabalhos referentes à realização de 
“Encontros sobre Unificação”, 1977, tendo como objetivo principal a comemoração do 
30º Aniversário da USE, conforme o programa mimeografado, distribuído a seus órgãos. 
Neste programa constam também as sugestões das UDEs, para a composição do Calendário 
Unificado para 1977, do CME. Às 14:15 horas com a prece pela irmã Neli de Barros, 
representante do 17º CRE - Cachoeira Paulista, a reunião foi encerrada e servido a seguir 
o almoço confraternativo, oferecido pelo Conselho Metropolitano Espírita. Em tempo: 1º) 
Foi lida e aprovada a súmula da ata da reunião extraordinária do CDE de 11/12/76, 
referente a realização de sua primeira parte; 2°) Fixada a data de 13 de Março de 1977 às 9 
horas, para próxima reunião ordinária do CDE da USE. E para constar lavrou-se a presente 
ata. 
 
Assinaturas 
 






















