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Ata # 168 – 12 de março de 1978 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos doze dias o mês de março DE 1.978, reuniu-se ordinariamente o Conselho 
Deliberativo Estadual da USE, no salão Cairbar Schutel, próprio da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, sito à Rua Maria Paula, 158, nesta Capital, presentes os que 
assinaram o registro próprio. Às 9,30 horas, após saudar os presentes, o sr. Presidente 
proferiu a Prece Inicial e declarou iniciada a reunião, iniciando o exame da “ordem do 
dia”, constante da circular no 02/78, remetida aos membros do CDE em tempo hábil. Ata 
Anterior: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior com a seguinte emenda: no 
Encontro Regional de São José do Rio Preto deverão comparecer os Dirigentes de 
Mocidades da região de Lins. Expediente: Recebemos carta do 5º CRE – São João da Boa 
Vista comunicando sua nova Comissão Executiva para o biênio 1978/1980 e seus novos 
representantes junto a este CDE: efetivo Ênio Kempe de Macedo e suplente Durceli Braz. 
Duração da reuniões do CDE: Em virtude da extensa pauta da ordem do dia foi aprovada 
proposta do 4º CRE para que esta reunião se encerasse às 14,30 horas, transferindo os 
assuntos não abordados para a próxima reunião. Reforma Estatutária: O sr. Presidente 
comunicou que uma comissão composta pelo Presidente, Secretário Geral e Procurador 
da USE, elaborou um anteprojeto de reforma dos Estatutos, encaminhando-o à DE. 
Referido anteprojeto está sendo examinado após o que, em 30 dias aproximadamente, 
será enviado aos órgãos. A pedido do confrade Abel Glaser o Secretário Geral informou 
que nossos Estatutos não correspondem mais à nossa realidade, e que a USE necessita 
ter um instrumento de trabalho atualizado que permita o desenvolvimento das tarefas 
unificacionistas. Em seguida foi aprovado proposta da 15ª UDE para que, 
preliminarmente, sejam encaminhados os atuais Estatutos com vistas à sua Reforma, e 
que o CDE recolha os subsídios na próxima reunião, marcando prazo para 
encaminhamento da Reforma. Sede Própria: Foi lida pelo confrade Milton Felipelli a 
proposta da 15ª UDE sobre o assunto, o qual foi entregue aos membros deste CDE em 
sua reunião de dez/77, e do seguinte teor: 1º Seja aprovada pelo CDE a aquisição de uma 
sede própria para a USE; 2º A composição de uma Comissão, de no máximo 05 (cinco) 
membros para colher sugestões e estabelecer um roteiro de campanha de âmbito 
estadual, objetivando a arrecadação de fundos. O CDE indicará, igualmente, prazo para 
apresentação do programa. Diversos conselheiros teceram comentários em torno da 
proposta. Submetida ao plenário foi a mesma aprovada. A Comissão ficou assim formada: 
Merhy Seba, Dra. Marília de Castro, Milton Felipelli, André Luiz Galembeck e Alfredo 
Roberto Netto. Essa Comissão deverá apresentar o programa solicitado na reunião deste 
CDE, em setembro p.f.. Informações da Diretoria Executiva: O Presidente da USE prestou 
informações sobre as atividades desenvolvidas pelos Departamentos . Manifestaram-se 
também: a) 8º CRE-Bauru, informando do Encontro de Dirigentes naquela região; b) Liga 
Espírita, sobre a reunião do Departamento de Organização realizada dia 11 de março 
corrente; e c) 5ª UDE e o Departamento de Mocidades sobre a VII COMELESP. Campanha 
Nacional de Evangelização Espírita Infantil FEB: O Diretor de Divulgação Merhy Seba deu 
informações da campanha dizendo que o material promocional deverá atingir três 
públicos distintos: o evangelizador, o dirigente e os pais (público, frequentador). 
Informou também que a Imprensa Espírita poderia colaborar com a campanha 
publicando artigos sobre a mesma. Disse que o material recebido da FEB veio em 
pequena quantidade e somente poderão ser entregues um folheto e um cartaz para cada 



 

 

centro espírita. O CME recebeu esse material no dia 11 de março corrente. Em seguida 
usou da palavra a confrade Elaine Ramazzini informando sobre o Encontro realizado na 
Casa Transitória dias 18 e 19 p.f.; e da participação do Departamento no curso realizado 
na Bahia promovido pela FEB; comentou o novo enfoque para as aulas do Jardim e que 
foi acertada a duplicação das apostilas do Departamento de Evangelização do CME ao 
preço de Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) para o Nível I e Nível II e que o Manual de Aulas 
Prontas para o Jardim ficará em Cr$ 25,00. Usou da palavra, o confrade Eden Dutra do 
Nascimento informando a realização de um Curso para Evangelizadores em Campo 
Grande, por confrades de um Centro Espírita desta Capital. Apresenta, em seguida, o 
confrade Jair Sanches de Campo Grande, que ora nos visita. XVI Assembleias Geral 
Ordinária – Próxima Reunião do CDE: O Secretário Geral solicitou a colaboração de todos 
no recadastramento que está sendo processado pela Secretaria, com vistas à próxima 
AGO . Posteriormente foi aprovada proposta da formação de uma Comissão que deverá 
manter contato com todos os órgãos, recolhendo sugestões, inclusive apresentando uma 
chapa a qual, juntamente com outros que receber, sejam apreciadas na próxima reunião 
deste CDE, ocasião que será eleita a próxima Diretoria Executiva da USE. A Comissão ficou 
assim formada: Abel Glazer, Attílio Campanini e Evany Figueira. Palavra do Representante 
da USE junto ao Conselho Federativo Nacional: O confrade Presidente, como 
representante da USE junto ao Conselho Federativo Nacional, informou sobre as 
atividades desse órgão. Teceu consideração em torno da publicação feita pelo 
Reformador em sua edição de fevereiro deste ano, sobre o “Centro Espírita” em 
decorrência da moorte de uma criança em uma sociedade dita espírita; sobre a reunião 
Zonal de Manaus, sobre a formação do Conselho Interestadual Espírita do Nordeste , não 
integrante do quadro do CFN; e sobre a próxima reunião semestral deste Conselho em 
Brasília. Outros Assuntos: Decidiu o CDE que a proposta do 4º CRE-Taubaté sobre 
Esperanto seja encaminhada na próxima reunião. Foram prestadas informações sobre a 
Campanha de Novos Assinantes do jornal Unificação e sobre a Campanha de 
Mantenedores. Foi dado conhecimento do Balanço levantado em 31 de dezembro de 
1.977. Quanto ao item 09 - Adequação do Centro Espírita, considerou o CDE que o 
assunto dispensa comentários no momento, pois a realização dos Encontros Regionais 
passou a ser execução dessa tarefa, Registre-se quanto ao item 13 - Palavra aos membros 
do CDE, que os que tinham informações a dar, escrevam diretamente ao jornal 
Unificação. Esgotados os assuntos, a reunião foi encerrada às 14,30 horas. A prece foi 
proferida pelo confrade Celestino Boschiero, e com vibrações dirigidas ao dr. Eurico 
Branco Ribeiro, recém desencarnado. São Paulo, 12 de março de 1.978. Nada mais 
havendo a tratar, aprovada a Ata, vai a mesma assinada. 
 
 
Assinaturas 













 

 

Ata # 169 – 09 de julho de 1978 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos nove dias do mês de julho de hum mil novecentos e setenta e oito, às 10 horas na sede 
da Federação Espírita do Estado de São Paulo, 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 à convocação 
expedida em tempo hábil e na forma do estatuto. Aberta a reunião do CDE, o sr. Presidente 
da Assembleia Abel Glaser, solicitou um minuto de vibrações. A seguir consultou a 
Secretaria quanto à existência de correspondência. Como a Secretaria nada tivesse a 
apresentar o Presidente convidou o relator da Comissão Especial encarregada de elaborar 
uma chapa para o biênio 78/80. Com a palavra o sr. Ivan Siqueira que destacou as 
providências adotadas pela Comissão, nomeada para tão honrosa missão. Disse ter 
recebido sugestões dos CREs e UDEs, os quais continham basicamente propostas no 
sentido de ser reeleita a atual Diretoria Executiva. Assim sendo passou a indicação dos 
nomes para a DE. Presidente: Nestor João Masotti; Vice-Presidente – dr. Luiz Monteiro de 
Barros; Secretário Geral – Antonio  Schiliró; 1º Secretário – dr. Saulo Wilson; 2º Secretário 
– José Coriolano de Castro; 3º Secretário Elfay Luiz Appollo; 1º Tesoureiro – Carlos Dias; 
2º Tesoureiro – Attílio Campanini; Procurador – dr. Flávio Pereira do Valle. Os nomes 
indicados acima foram submetidos à apreciação do Conselho Deliberativo Estadual e como 
não houvesse manifestações contrárias, o sr. Presidente da mesa, considerou eleitos, por 
aclamação. A seguir foram convidados para assumirem a mesa, os novos Diretores. O sr. 
Nestor João Masotti agradeceu a confiança dos companheiros do CDE pela reeleição e 
concitou a todos para um trabalho de vivência, de entendimento e harmonia, a fim de que 
o beneficiado seja o Movimento de Unificação. A seguir, falou da participação na reunião 
do Conselho Federativo Nacional, onde estiveram presentes 21 Estados, sendo que 18 
deles, com a presença dos seus Presidentes. Falou que na reunião convidou a todos para a 
comemoração do Jubileu de Prata do “jornal Unificação” tendo ouvido referências 
elogiosas sobre o nosso Jornal. Mencionou que foram preenchidos os cargos vagos da 
Secretaria do Conselho, ainda que São Paulo foi escolhido para a 3ª Secretaria. Informou 
que a USE levou a seguinte proposta para o Conselho Federativo Nacional, sobre um 
currículo das Escolas de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, antecipada de exposição de 
motivos e justificando o objetivo básico do Movimento de Unificação, no sentido de 
oferecer às instituições espíritas melhores condições de funcionamento, aprovando 
documentos que possam nortear a execução de programas com reais benefícios. Eis a 
proposta: a) que o órgão encarregado de desenvolver, a nível nacional as atividades de 
execução dos norteamentos estabelecidos pelo CFN sobre o trabalho de Evangelização 
Espírita da criança e do jovem, seja estruturado de modo a contar com a representação 
direta de todos os Estados; b) que o anteprojeto do currículo seja encaminhado ao órgão a 
que se refere a alínea anterior, para que a nível de execução e dentro das características que 
o trabalho de unificação preconiza seja apresentado e analisado, oferecendo o resultado de 
suas conclusões aos Estados, a título de sugestão e de subsídio ao trabalho por eles 
desenvolvido, que, em função de suas realidades próprias, poderão adotá-lo ou não, parcial 
ou totalmente, bem como adaptá-lo às suas necessidades locais; c) que, no caso de 
estruturação do órgão a que se refere a alínea “a” demandar tempo suficiente e enquanto 
isto, os Estados não só se utilizem do material que possuem, como também permutem e 
solicitem entre si e, junto à Federação Espírita Brasileira, currículos, programas e materiais 
necessários à execução do trabalho que lhe compete. Sobre a proposta da USE, apresentada 



 

 

acima, falou o representante da 15ª UDE, sr. Milton Felipelli, considerando excelente o 
trabalho junto ao Conselho Federativo Nacional, propondo que seja amplamente 
divulgado, sobre o mesmo assunto, o representante da 4ª UDE, Sr. Sergio Macini, propôs 
que a divulgação se faça através do “jornal Unificação”. A seguir o Sr. Nestor João Masotti 
trouxe para análise, discussão e aprovação o anteprojeto de reforma do Estatuto da USE. 
Sobre o assunto falou o sr. Milton Felipeli que sugeriu ao CDE que não fosse lido todo o 
projeto, uma vez que todos receberam com antecedência. A seguir, o sr. Nestor João Masotti 
apresentou para análise, discussão e aprovação o anteprojeto de Reforma do Estatuto da 
USE, lendo a exposição dos motivos que levou a Diretoria Executiva a elaborar o 
anteprojeto, tendo lido, também a circular de 4 de maio de 1978 da D.E. através da qual 
concitou os órgãos da USE, no sentido de aprovar, nesta data, o anteprojeto. A seguir 
ofereceu ao Conselho a oportunidade de manifestações. Com a palavra o sr. Antonio 
Schiliró, Secretário Geral, que mencionou o recebimento de propostas de emendas ao 
anteprojeto dos diversos órgãos. Sobre as referidas emendas, o sr. Altivo Ferreira propôs, 
para ganhar tempo, que não fossem lidas as propostas levando em conta que as mesmas 
foram conhecidas por todos os membros. Sobre esta proposta, falou a dra. Marília de 
Castro que considerou a necessidade da leitura, uma vez que nem todos tiveram 
oportunidade de ler. O dr. Altivo Ferreira retirou a proposta. A seguir o sr. Antonio 
Schiliró passou à leitura das propostas de emendas, iniciando pela proposta da Liga Espírita 
do Estado de São Paulo, seguindo-se as propostas do 4º CRE que, entre outras considerou 
necessário o período de 180 dias para aprovação do Estatuto; da 2ª UDE que considerou 
oportuno a aprovação do Estatuto; da 4ª UDE que propôs que esta Assembleia fosse 
considerada permanente até que se aprove o Estatuto e que os Órgãos da USE se 
manifestem no prazo de 90 dias; do 25º CRE de Presidente Prudente; da 6ª UDE; da 9º 
UDE a qual propôs o prazo de 150 a 180 dias para aprovação; da 15ª que propôs o prazo 
de 90 dias para completar o exame sugerido que a reunião do CDE seja convocada para 15 
de outubro de 1978, e, ainda que seja composta uma comissão de no mínimo 3 membros 
do CDE para coligir as sugestões de emendas; a 19ª UDE sugeriu alteração de vários artigos; 
o 11º CRE que apresentou a sua discordância da proposta de emenda do 4º CRE e propôs 
que o anteprojeto do Estatuto seja aprovado imediatamente. A seguir pediu a palavra o sr. 
Milton Felipeli que propôs que se decidisse, preliminarmente, qual a forma de 
encaminhamento da matéria e se o assunto seria ou não resolvido hoje. Seguiu-se a palavra 
do sr. Messias representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que fez comentários 
sobre falhas contidas no anteprojeto. O sr. Presidente passou à leitura das propostas de 
encaminhamento: a) aprovação imediata do Estatuto (11º CRE); b) prorrogação para 180 
dias. O sr. Altivo Ferreira, representante do 1º CRE propôs que seja prorrogado o prazo de 
90 dias impreterivelmente, para aprovação do Estatuto. O sr. Milton Felipeli sugeriu para 
que a Assembleia Geral delegue poderes ao CDE para a aprovação do Estatuto. O sr. Altivo, 
concordou com a sugestão. A seguir o sr. Presidente submeteu ao CDE as diversas 
propostas apresentadas iniciando pela proposta do 11º CRE no sentido de aprovar 
imediatamente o Estatuto. Colocada em votação essa proposta foi recusada pelo CDE. A 
seguir foi colocada em discussão a proposta para que seja prorrogado o prazo até a reunião 
de dezembro para receber novas sugestões. Colocada em votação, foi aprovada. O sr. Milton 
Felipeli considerou muito dilatado o prazo e propôs que até a próxima reunião as propostas 
sejam encaminhadas. O sr. Antonio Schiliró falou com veemência da sua discordância pela 
protelação para aprovar o novo Estatuto e fez um apelo para que o mesmo seja aprovado 
no mais curto prazo possível. O sr. Presidente esclareceu ao CDE que até dezembro serão 
recebidas as propostas e posteriormente encaminhadas para uma Comissão que será 



 

 

nomeada para o fim específico de ordenar as propostas. O sr. Paulo, representante da 
FEESP, fez um apelo para que o Estatuto seja aprovado em menor prazo. O sr. Ivo, 
representante do 4º CRE, falou que devemos ter prudência em aprovar o novo Estatuto 
uma vez que mal ou bem, existe um Estatuto em vigência. A dra. Marília, representante da 
Liga Espírita do Estado de São Paulo, falou que devemos ter, em harmonia, o objetivo de 
chegar a um consenso, sugerindo troca de correspondência entre órgãos da USE para 
permuta de sugestões. A seguir o sr. Presidente encerrou o assunto. O sr. Merhy Seba 
esclareceu sobre as campanhas: Pró-Construção da Sede em Brasília; Campanha de 
Evangelização Infantil e sede da USE. Nada mais havendo a constar a reunião foi encerrada 
às 13 horas. Em tempo: O sr. Milton falou que foi feito um apelo no sentido de que, na 
reunião de setembro todas as sugestões tenham sido enviadas para as devidas emendas ao 
Anteprojeto do Estatuto e também em setembro seja nomeada uma Comissão. 
 
Carolina Flor da Luz Matos, 1ª Secretária 
 
Assinaturas 
 

















 

 

Ata # 170 – 17 de setembro de 1978 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos 17 dias do mês de setembro de 1978, reuniu-se o Conselho Deliberativo Estadual da 
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, no salão Cairbar Schutel, na sede 
da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Às 09:30 horas, com a presença dos senhores 
representantes, que assinaram o livro próprio, o sr. Nestor João Masotti, Presidente da 
Diretoria Executiva, proferiu a prece de abertura, dando por iniciados os trabalhos. Após 
darem saudação aos conselheiros presentes o sr. Presidente mandou que se procedesse à 
leitura da ata da última reunião, ressalvando que esta seria a da reunião do dia 12/03/78, 
uma vez que a ata da reunião dia 09/07/78 já fora aprovada, na mesma data. Após a leitura 
da ata, submetida esta à aprovação, o sr. Milton Felipeli, representante da 15ª UDE 
solicitou que se ressalvasse, na ata lida, que ele propusera que se discutisse a viabilidade da 
reforma estatutária e não como constou na referida ata. Não mais havendo 
pronunciamento, a ata foi aprovada por unanimidade e devidamente assinada pelos 
presentes. A seguir, o sr. Presidente passou ao item de Informação da Diretoria, 
informando que a Diretoria Executiva se preocupou, no início desta gestão, em dar a 
mesma condição de se estruturar, através dos seus Departamentos, dando ênfase, 
principalmente, aos Departamentos de Assistência Social e de Finanças. Quanto ao 
primeiro, informou o sr. Presidente que, por dificuldades inerentes às suas próprias 
ocupações, no campo da Assistência Social, o sr. Gonçalves não poderia continuar na 
Direção do Departamento de Assistência Social, permanecendo, no entanto, como 
membro de sua Comissão Diretora, ficando o prof. Mário Barbosa como seu Diretor. O sr. 
Presidente, ainda, apelou, para os presentes, no sentido de que os Órgãos, por eles 
representados, colaborassem com sua presença na próxima Reunião Geral do 
Departamento de Assistência Social, a ser convocada nos próximos dias, na qual serão 
analisadas as providências que serão tomadas. Informou, ainda o sr. Presidente, que o 
Departamento de Finanças já está com sua direção entregue ao confrade Attílio 
Campanini, também 2º Tesoureiro da Diretoria Executiva, o qual com o Tesoureiro, 
dividirá as atividades da área financeira: obtenção de recursos, controles, etc. A seguir, o sr. 
Presidente passou a palavra aos Departamentos presentes. Iniciou o Departamento de 
Divulgação, pelo seu diretor Merhy Seba que informou sobre as atividades do 
Departamento, dando realce ao suporte que o mesmo vem dando a outros Departamentos, 
citando, como exemplo, a recente colaboração dada ao Departamento de Evangelização, 
através de criação de cartaz para o mês da criança. Colocou, conforme orientação da 
Diretoria Executiva, à disposição de todos os Órgãos da USE, os meios de que o 
Departamento dispõe para divulgação de qualquer fato ou evento; informou, ainda, sobre 
os Encontros Regionais que estão sendo planejados; apelou para a conscientização de 
todos, quanto à necessidade de se dar maior empenho à companha de assinaturas do 
“Unificação” e colocou à disposição dos Órgãos 1.500 exemplares do último número 
daquele jornal. Pelo Departamento de Educação, digo, o sr. Presidente informou da 
impossibilidade do comparecimento do sr. Ignácio Giovine, que no momento participava 
de outra reunião, tratando de assuntos pertinentes ao Departamento de Educação. A irmã 
Carolina, pelo Departamento de Evangelização, comunicou que a próxima Reunião Geral 
do Departamento será realizada no dia 05/11/78. Comunicou, ainda, que o Departamento 
promoverá um curso de Evangelizadores para crianças carenciadas, nos dias 18/19 e 25/26 
de novembro, sob o patrocínio do Conselho Metropolitano Espírita. Para esse curso, o 
Departamento reservou algumas vagas para interessados do interior. Neste momento, o 



 

 

irmão Milton Felipeli (15ª UDE) solicitou a palavra para congratular-se e parabenizar os 
Diretores do Departamento de Evangelização pelo trabalho que o mesmo vem realizando. 
O irmão Attílio Campanini, pelo Departamento de Finanças, falou sobre as recém criadas 
atividades do Departamento, enfatizando que a preocupação maior é a atualização do 
quadro de sócios mantenedores e a criação de sistemas de cobrança e de controle mais 
eficientes. Pelo Departamento Jurídico usou da palavra o confrade Flavio Pereira do Valle, 
dando notícias das atividades do Departamento. Pedindo a palavra, que lhe foi concedida, 
o irmão Milton Felipeli (15ª UDE) deu conhecimento de que a Prefeitura Municipal de 
São Paulo vem cobrando dos Centros Espíritas a taxa de localização e pediu ao 
Departamento Jurídico que se manifestasse a respeito. O irmão Flavio prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto e assegurou que o Departamento estudará a questão da 
legalidade da cobrança daquela taxa e que se pronunciará, oportunamente. Nesta 
oportunidade, o irmão Felipeli encaminhou à mesa alguns exemplares do jornal “Aliança” 
onde se encontra publicado um artigo sobre o assunto. Pelo Departamento de Mocidades 
falou o confrade Abel Glazer, fazendo um relato das atividades, realçando a 47ª Reunião 
Geral do Departamento, quando foi acompanhado mais de perto o trabalho realizado pelas 
4 seccionais. Falou sobre os preparativos para a próxima reunião, que se realizará no ano 
que vem, durante a Semana Santa. Solicitou a palavra o irmão Milton Felipeli (15ª UDE). 
Tendo-lhe concedida, este levantou uma questão, com respeito ao Curso de Dirigentes de 
Mocidades Espíritas, aprovado há treze anos. Disse o representante da 15ª UDE que em 
uma das apostilas, constante do material expedido pela USE, para o Curso de Dirigentes 
de Mocidades Espíritas, consta a afirmativa de que o Espiritismo não é ciência. Chamou a 
atenção de todos, pedindo a formação de uma comissão para estudar o assunto, ao qual ele 
dá a forma de denúncia. O sr. Presidente deu a palavra ao irmão Abel Glazer, para prestar 
esclarecimentos. Em seguida, ainda com respeito a questão levantada pelo representante da 
15ª UDE, foram lidos pelo irmão Elizeu, também da citada UDE, alguns trechos da 
mencionada apostila. Pedindo a palavra o representante da Federação Espírita do Estado 
de São Paulo, irmão Paulo Roberto P. da Costa, propôs que o assunto fosse estudado em 
sua profundidade, não só pelo denunciante, como também pelo Departamento de 
Mocidades e as conclusões apresentadas ao CDE. O irmão Altivo Ferreira (1º CRE) propôs 
que a matéria fosse estudada pelo Departamento de Doutrina. O irmão Abel Glazer voltou 
a falar, para esclarecimentos, informando que o Curso, onde se insere a apostila em 
questão, é produto do trabalho de doze anos e vem se aprimorando gradativamente. O sr. 
Presidente informou que iria proceder ao encaminhamento da questão; O irmão Felipeli 
pediu que o assunto fosse enquadrado no item 6º do Regimento Interno do CDE. O irmão 
Ivany Figueira (4º CRE) propôs que o assunto fosse encaminhado ao Departamento de 
Doutrina, para estudo e emissão de parecer. O irmão representante do 5º CRE aprovou a 
proposta do 4º CRE e reforçou-a com a de que, além do Departamento de Doutrina, dever-
se- iam ouvir outras pessoas de real conhecimento da Doutrina Espírita. Ouvidos, ainda 
outros Conselheiros, o sr. Presidente submeteu à apreciação do CDE a seguinte proposta: 
que o assunto fosse encaminhado ao Departamento de Doutrina, para estudo e 
pronunciamento. Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O irmão 
Milton Felipeli, tendo em vista a proposta aprovada, propôs que fosse suspenso o Curso, 
até o pronunciamento do Departamento de Doutrina. Posta a proposta em discussão vários 
representantes emitiram suas opiniões; o 1º CRE, através de seu representante, o irmão 
Altivo Ferreira; a Liga Espírita do Estado de São Paulo, pela irmã Marilia de Castro; o 24º 
CRE, pelo irmão Dulcídio Braz. Submetida a proposta à votação, obteve-se o seguinte 
resultado: a favor da suspensão: 6 votos; contra a suspensão: 15 votos. Em seguida, o sr. 



 

 

Carlos Dias, 1º Tesoureiro da Diretoria Executiva, apresentou os números referentes ao 
balancete encerrado em 31/07/78. O Departamento de Doutrina, pelo seu diretor Eder 
Fávaro, deu notícias de suas atividades, convidando os presentes para o I Encontro Estadual 
de Diretores de Doutrina, programado para os dias 7/8 de outubro próximo. Deu 
conhecimento de que o Departamento iniciará os seus encontros regionais, começando em 
Franca, nos dias 4/5 de novembro, sob o patrocínio do 20º CRE. O trabalho denominado 
“Esquema de Atividades Doutrinárias Em Centro Espírita” já aprovado em Reunião Geral 
do Departamento de Doutrina como sugestão às atividades doutrinárias do Centro 
Espírita, por proposta da 15ª UDE, foi ratificado pelo CDE, pela manifestação unânime 
dos presentes. Secretaria – Geral: o senhor Presidente justificou a ausência do Secretario 
Geral, confrade Antonio Schiliró, por motivo de viagem. Passando a novo item da ordem 
do dia: Campanha de novos assinantes, o sr. Presidente anunciou que o assunto já fora 
esgotado, quando da palavra do Departamento de Divulgação. Passando ao novo item: 
Adequação ao Centro Espírita para o melhor atendimento de suas finalidades, a palavra 
foi concedida a representante da 15ª UDE, que falou da jornada sobre a mediunidade, 
atendendo ao item da carta de adequação. Informou que se estudou o curso de Orientação 
e Educação Mediúnica; com bons resultados. O 1º CRE comunicou, pelo seu 
representante, prof. Altivo Ferreira, que está dinamizando suas atividades, e que, dentro 
desta determinação, já realizou, em 02/09/78 abertura do mês espirita, em Registro e 
realizará, no dia 26/11/78, um encontro na cidade de Pariquera Açu. O representante da 
17ª UDE falou que realiza reuniões mensais, para estudo da Carta de Adequação. O 
representante do 7º CRE comunica que realizou jornada mediúnica, com bons resultados. 
O representante do 12º CRE vem realizando trabalhos com vista à adequação, com bastante 
proveito. Passou, então, o sr. Presidente ao item da ordem do dia: Reforma Estatutária, 
lembrando o término, em dezembro, do prazo para a entrega das sugestões ou proposições 
sobre a proposta de reforma dos Estatutos. Com a palavra, o irmão Altivo Ferreira (1º CRE) 
propôs a formação de uma comissão para o recebimento das sugestões e proposições e que 
essa Comissão fosse presidida pelo Diretor Procurador da USE e constituída por um 
representante do CME, dois do interior e um das Sociedades Patrocinadoras e 
Especializadas. Submetida à votação, a proposta do 1º CRE foi aprovada por unanimidade 
e, por aclamação, foi constituída a seguinte comissão: Flavio Pereira do Valle – Procurador 
da USE; Altivo Ferreira (1º CRE), João Fernandes Rodrigues Filho (5ºCRE) e Marilia de 
Castro (LEESP). O representante do CME será indicado, nos próximos dias, pelo CME, 
em sua reunião. A seguir, passou-se ao item: Sede Própria. Pela comissão encarregada, 
falaram os irmãos Merhy Seba e Marília de Castro, que trouxeram o relatório final, com 
sugestões para campanha do pavimento de fundos para aquisição de sede própria. O 
representante do 1º CRE ressalvou que a hipótese de se promover uma rifa (uma das 
sugestões contidas no plano) só deverá ser concretizada, se obedecidos todos os preceitos 
legais submetido o trabalho da Comissão à apreciação, foi o mesmo acolhido, 
genericamente, como sugestão para as atividades voltadas para os fins a que se destinam. 
Como relatório propõe a criação de uma comissão para a continuidade do trabalho, a 9ª 
UDE, pelo seu representante, propôs que a Comissão fosse formada pelos mesmos 
membros da Comissão anterior, para que não houvesse solução de continuidade, proposta 
esta que, após vários debates foi aprovado. A seguir, passou-se ao item referente à análise e 
votação da proposta do 4º CRE que institui o Esperanto como língua auxiliar nas 
confraternizações, encontros, festas, etc. O assunto, colocado em discussão, provocou 
vários debates, sendo que alguns conselheiros julgaram ser prematura essa 
institucionalização. Submetida à votação obteve-se o seguinte resultado: a favor da proposta 



 

 

do 4º CRE: 9 votos; contra a proposta: 10 votos. A próxima reunião do CDE foi marcada 
para o dia 10/12/78. A reunião foi encerrada às 14:45 horas, proferindo a prece de 
encerramento o irmão representante do 2º CRE ( Sorocaba). 
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Ata # 171 – 10 de dezembro de 1978 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos dez dias do mês de dezembro de 1978, às 9 horas e 20 minutos, iniciou-se a reunião 
do Conselho Deliberativo Estadual da USE, na rua Maria Paula, nº158, salão Cairbar 
Schutel, cedido gentilmente pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. A reunião 
fora regularmente convocada, através da Circular nº07/11/78, dirigida a todos os Órgãos 
que compõem o CDE da USE e os presentes registraram sua participação apondo suas 
assinaturas no Livro de presença. Abrindo os trabalhos da união, o sr. Presidente da 
Diretoria Executiva, Nestor João Masotti profere a prece abertura e dirige uma breve 
saudação aos companheiros presentes. Em seguida, pelo 1º Secretário da DE é lida a Ata 
da Reunião do CDE, do dia 17 de setembro de 1978, a qual foi aprovada sem ressalvas e 
assinada pelos presentes. Expediente: Não houve expediente. Ao anunciar, o sr. Presidente, 
que se iria passar para o terceiro item da ordem do dia, o irmão representante do 4º CRE 
– Taubaté solicita a palavra pela ordem, fazendo a seguinte proposição: que os trabalhos 
desta união fossem encerrados às 13:30 horas. A proposta teve, também, o apoio do 17º 
CRE. Solicitado pelo sr. Presidente, o pronunciamento dos presentes a respeito da 
proposta do 4º CRE, tendo usado da palavra o representante da 15ª UDE, dando apoio a 
proposta, ressalvando, porém, a que a mesma fosse aprovada, desde que não houvesse 
assuntos relevantes a tratar. Não havendo outros pronunciamentos, a proposta foi 
submetida à aprovação do plenário, sendo aprovada por unanimidade. Passando para o 
item 3 da ordem do dia, o sr. Presidente antes de passar a palavra aos demais Diretores, 
leva ao conhecimento do CDE o teor do oficio endereçado pela DE à Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, renovando o convite permanente para que aquela entidade se una 
cada vez mais à USE, no trabalho de oferecer aos Centros Espíritas os recursos, orientações 
e apoio de que necessitam para o pleno desenvolvimento de suas atividades. Após a leitura 
do ofício, o irmão Milton Felipeli, da 15ª UDE, solicitando a palavra, manifesta literal 
apoio à atitude tomada pela DE. A 4ª UDE, também por ser representante, aprovando a 
iniciativa da DE, propõe que o documento lido seja publicado no jornal “Unificação”. 
Apartei  o irmão Milton Felipeli (15ª UDE), contrário à publicação, por se tratar de assunto  
ventilado através de correspondência oficial e que não seria de boa ética a sua divulgação 
pela imprensa. O 1º CRE, através da palavra de seu representante, apoia a iniciativa da DE, 
propõe um ato de louvor a mesma, pelo valor do documento enviado à Federação Espírita 
do Estado de São Paulo. A proposta do 1º CRE foi aceita e aprovada por unanimidade, 
pelo que se registra, em ata, o voto de louvor dos membros integrantes do Conselho 
Deliberativo Estadual da USE à Diretoria Executiva, pela iniciativa pela mesma tomada. O 
4º CRE, pelo seu representante, retira a sua proposta, quanto à publicação do ofício 
encaminhado à Diretoria da FEESP. Continuando o item 3, o sr. Presidente dá a palavra 
ao Diretor do Departamento de Divulgação, Merhy Seba. Este tece comentários sobre as 
atividades do Departamento sob sua direção, dando ênfase ao plano de se dedicar, neste 
Ano Internacional da Criança, uma coluna no jornal “Unificação”, a qual contará com a 
participação da profª Nancy Puhlmann. Anuncia, ainda, que a campanha de novos 
assinantes para o jornal “Unificação”, rendeu em 1978, mais de 500 novos assinantes. Em 
seguida, usa da palavra o irmão Eder Fávaro, diretor do Departamento de Doutrina, 
dizendo das atividades daquele Departamento, ressaltando os resultados obtidos no I 
Encontro Estadual de Diretores de Doutrina, realizado no mês passado. Fala, ainda, da 
programação de visitas aos CREs, iniciando pelo de Franca, realizado em 3/4 de novembro. 
Fala, ainda, sobre os estudos que o Departamento está fazendo sobre o “Culto do 



 

 

Evangelho no Lar”, convidando os CREs a comparecer à Reunião Geral do Departamento, 
marcada para o dia 11/02/79. Continuando, o irmão Eder Fávaro diz que, cumprindo a 
determinação do CDE, o Departamento de Doutrina analisou a apostila “Espiritismo e 
Ciência”, do Curso para Preparação de Dirigentes e Mocidades Espíritas. Referida análise 
culminou com o parecer emitido pelo DD, o qual foi lido e encaminhado à mesa diretora, 
desincumbindo-se assim, fala o irmão Eder, o Departamento de Doutrina da tarefa que lhe 
foi confiada. Solicitando, pela ordem, a palavra o irmão Milton Felipeli (15ª UDE) diz que, 
face à apresentação do parecer, lido pelo Diretor do Departamento de Doutrina, o assunto 
estava de novo entregue ao CDE, para que esse Órgão delibere a respeito. O irmão Evany 
Figueira, do 4º CRE, pede que o DD esclareça se o estudo feito abrangeu somente a apostila 
“Espiritismo e Ciência” ou todo o curso. Informa o diretor do DD que apenas a apostila 
“Espiritismo e Ciência” foi objeto de análise e apreciação pelo Departamento. O irmão 
representante do 23º CRE – Lair Alves Moreira, indaga se a equipe que preparou o curso, 
onde está inserida a apostila, vai tomar conhecimento do parecer lido e se a mesma poderá 
se manifestar a respeito. Aparteando, o irmão Milton Felipeli (15ª UDE) acha bastante 
válido que a equipe coordenadora do curso tome conhecimento e fale sobre o referido 
parecer. Pela ordem, o representante do 4º CRE apresenta a seguinte proposta: que o 
parecer do DD seja aprovado e que se solicite ao mesmo Departamento a sua manifestação 
sobre toda matéria contida no referido curso. Submetida a proposta à apreciação, falam: 
18ª UDE, propondo que antes de se votar a aprovação do parecer, que fossem ouvidos o 
Departamento de Mocidades e a equipe autora do curso. Esta proposta é aprovada pelo 23º 
CRE (Lins), acrescentando o seu representante que fossem ouvidos os autores da apostila. 
Aparteando, o irmão representante da 15ª UDE, diz que a opinião dos autores já está 
colocada na apostila, não havendo necessidade de seu pronunciamento. Solicitando a 
palavra, o irmão Altivo Ferreira, representante do 1º CRE, opina sobre a proposta em 
discussão e afirma parecer-lhe que a matéria estaria sendo conduzida de forma diferente da 
que se pretende. O que se aprecia, diz o irmão Altivo, não é ponto de vista do autor e sim 
que se está encaminhando o resultado de uma missão confiada ao Departamento de 
Doutrina. O parecer elaborado pelo DD demonstra que o mesmo DD deve merecer a plena 
confiança do CDE. Admite que o autor deve discutir com o DD para a reformulação da 
apostila. O irmão representante do 13º CRE (Marília) concorda com as palavras do 
representante do 1º CRE, acrescentando que o CDE não é plenário para apreciar posições 
pessoais. Aparteando, o representante do 25º CRE fala que desde que o Departamento de 
Mocidade acolheu o trabalho, este deixa de ser pessoal para tornar-se o ponto de vista do 
Departamento. Dai resulta a enorme responsabilidade que recai sobre o Departamento, 
terminando dizendo que aquele curso dever ser acolhido e retificado. Solicitando a palavra 
o irmão Abel Glazer, diretor do Departamento de Mocidades, esclarece dizendo que 
desejava destruir uma imagem que fora colocada, para que os companheiros não voltassem 
para suas casas com a ideia de que a atual apostila vem sendo distribuída aos jovens há 12 
anos. Ao contrário, ressalta o irmão Abel, ela vem sofrendo sucessivos alterações, 
objetivando o seu aprimoramento. Ao longo dos anos o Curso foi sendo reformulado e a 
apostila “Espiritismo e Ciência” tal como está foi oferecida, no último curso, realizado em 
Piracicaba, pela primeira vez. O irmão Abel acha que a maneira pela qual o assunto foi 
conduzido é que provocou tamanha celeuma e debates. Pede aos Conselheiros, que seja 
tanto quanto possível, qualquer assunto esgotado em sua área de ação, antes de ser levado 
ao CDE. O Representante do 4º CRE reforça sua proposta inicial, opondo pela 
representação do CRE de Marilia, que mais uma vez apoia o parecer, fundamentado na 
Doutrina e Obra de Kardec. O sr. Presidente, encerrados os debates, encaminha ao 



 

 

plenário duas propostas apresentadas: primeira, que o parecer do DD seja aprovado e 
encaminhado ao Departamento de Mocidades e segunda, que o DD estude toda o curso e 
dê seu parecer. Pedindo a palavra, o representante da 15ª UDE complementa a segunda 
proposta com a seguinte proposição: que nenhum curso fosse transmitido, por qualquer 
órgão da USE, sem antes passar pela análise do Departamento de Doutrina. O irmão Altivo 
Ferreira propõe votação contrária à proposta do 4º CRE de se enviar o curso todo para 
apreciação do DD. O irmão Evany Figueira do 4º retira sua proposta. Submetida, então à 
votação a primeira proposta, foi aceita e aprovada, no sentido de que fosse aprovado o 
parecer do Departamento de Doutrina e o mesmo encaminhado ao Departamento de 
Mocidades, através da DE, para as providências que se fizerem necessárias. Com a palavra, 
ainda no terceiro item da ordem do dia, o irmão Attílio Campanini fala sobre os trabalhos 
do Departamento de Finanças, o qual está se organizando no sentido de aprimorar os meios 
de controle e registro de mantenedora da USE. Após, usa a palavra o irmão Carlos Dias, 
que informa sobre a situação econômico-financeira da USE, dando ao Conselho 
conhecimento dos números constantes do balancete encerrado em 30/11/78. A seguir, usa 
da palavra o irmão Flavio Pereira do Valle, Diretor do Departamento Jurídico, que tece 
comentários sobre a atuação do Departamento. Comunica, também, que o Departamento 
irá iniciar um programa de visitas aos CREs. Comunica, ainda, que se completou a diretoria 
do seu Departamento com a escolha dos irmãos Wilson Garcia e Carlos Roberto Storino. 
Pelo Departamento de Mocidades, fala o irmão Abel Glazer, comunicando sobre a 48ª 
Reunião Geral do Departamento. Pelo Departamento de Assistência Social, fala o sr. 
Presidente, informando que foi realizada a 1ª Reunião Geral, em 11/11/78. Visando 
atender aos seus objetivos o DAS já estruturou duas comissões permanentes: a de 
Assistência à Família e ao menor e a de Assistência Espiritual a Reclusos em Penitenciarias 
e Cadeias. O Departamento de Evangelização Infantil informa sobre a Reunião Geral de 
08/11 e que está sendo estruturado para a realização de novos cursos em 1979. A seguir o 
sr. Presidente passa para o item 4. Usando da palavra, o irmão Altivo Ferreira, do 1ºCRE, 
informa a respeito dos trabalhos realizados junto aos centros espíritas e fala da repercussão 
favorável que teve o encontro do Vale do Ribeira, ao qual foram dedicadas duas colunas 
do jornal “A Tribuna”, de Santos. Com referência ao Ano Internacional da Criança, fala 
sobre a campanha do Lar Veneranda, que completará 25 anos e está convocando todos os 
interessados para o Seminário de Promoção Social Espírita sobre a Infância e a Família, 
que será realizado na Semana Santa, do ano que vem. Ninguém usando da palavra sobre o 
item 4, o senhor presidente passa ao item seguinte: Reforma Estatutária, comunicando que 
se encerrava, nesta data, o prazo para a apresentação de sugestões ao anteprojeto de 
estatutos. Não houve nenhum pronunciamento sobre o assunto, sendo que alguns órgãos 
fizeram, nessa ocasião, entrega à mesa de suas sugestões, aos quais, juntamente com as 
anteriormente recebidas, foram encaminhas à Comissão encarregada de sua apreciação. 
Item 6: Sede própria: O irmão Merhy Seba informa que a campanha está tendo inicio com 
a entrega aos órgãos da USE e a quem se interessar, de calendários de bolso, para serem 
vendidos a Cr$ 2,00 cada um, tendo os representantes de CREs presentes se 
comprometidos a colocar todo o material até o dia 15/02/79. Passando para o item 7- 
Palavra aos membros do CDE. Usou da palavra o irmão representante da 15ª UDE, 
pedindo que constasse em ata a lembrança do irmão Emílio Manso Vieira, recentemente 
desencarnado. Chamou, também, a atenção de todos para o livro “Mediunidade” de 
autoria do irmão Herculano Pires e recentemente editado. Não usando da palavra 
ninguém, o sr. Presidente propôs que a próxima reunião do CDE seja realizada no dia 11 
de março de 1979, o que foi aprovado. Ressalvam-se as entrelinhas “coordenadora” e 



 

 

“apostila”, na página 187 verso. Não havendo nada mais a tratar, a assembleia aprovou a 
recente ata.  
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