
1947
Atas de Reunião

CONSELHO
DELIBERATIVO
ESTADUAL

14 de junho
21 de junho
05 de julho
19 de julho

30 de agosto
06 de setembro
27 de setembro
25 de outubro

29 de novembro
13 de dezembro



 

 

Ata # 1 – 14 de junho de 1947 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos quatorze dias do mês de junho de 1947, à Av. da Irradiação no. 158, na capital de São 
Paulo, às 16 horas teve início a primeira reunião do Conselho Deliberativo Estadual da 
União Social Espírita, convocada pelo confrade Aristóteles Soares da Rocha, primeiro 
Presidente rotativo do mês de junho, como estabelece o § 1º do art. 9º das Normas Gerais 
da USE. Assumindo a Presidência o Presidente convidou para secretários da reunião, os 
confrades Pedro de Camargo e Emílio Manso Vieira. Feita a prece de abertura, foram 
declarados abertos os primeiros trabalhos da reunião com uma exortação que o Presidente 
dirigira aos Conselheiros, congratulando-se com os mesmos pelo comparecimento e 
concitando a agir com o espírito de solidariedade e perfeita compreensão para o êxito dos 
trabalhos do momento. Foram justificadas as faltas do confrade Benedito Godoi de Paiva 
que delegara poderes ao confrade Carlos Jordão da Silva e do suplente Dr. Jonatas O. 
Fernandes, ambos por motivo de viagem. Com a palavra o Secretário fez este a leitura do 
Estatuto básico elaborado pela Comissão de teses, a fim de que os presentes, dentre os quais 
alguns que não assistiram os últimos debates do Congresso, ficassem ao par do seu 
conteúdo. Finda a leitura dos Estatutos, foram lidas duas cartas, sendo uma da Federação 
Espírita do Estado de São Paulo apresentando os confrades José Romito e Horácio Pereira 
dos Santos para o quadro de Conselheiros; a outra da União Federativa Espírita Paulista, 
apresentando os confrades J. C. Amarante e Trajano Xavier Corrêa, de acordo com o 
adendo feito nos Estatutos, na reunião de 4 de junho de 1947, aprovado por unanimidade 
do Plenário do Congresso. Com a palavra o Dr. Itol Nogueira, da Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém, apresentou os confrades Carlos Antonio Trombeli e José Pagneta, como 
representantes da mesma Sinagoga. Com a palavra o confrade Carlos Jordão da Silva, da 
Liga Espírita do Estado de São Paulo, apresentou o confrade Domingos Azeredo como 
representante da mesma Liga e declarando que o outro representante era a confreira Dona 
Anita Brisa, que não havia sido avisada ainda da referida designação. O Sr. Presidente deu 
por empossados os representantes das entidades e ali presentes, faltando unicamente a 
Dona Anita Brisa. Com a palavra o confrade Herculano Pires, pede à mesa permissão para 
ser discutido em primeiro lugar, um manifesto aos espíritas de todo o Estado de São Paulo, 
lançado antes mesmo de ser eleita a primeira Diretoria da USE, isto, da Diretoria Executiva 
. Lido o manifesto, foi a sua sugestão posta em discussão. Com a palavra o confrade Julio 
de Abreu propôs que o referido fosse encaminhado à Diretoria Executiva, a fim de que esta 
cumprisse as deliberações do Conselho. Esclarece o confrade Herculano Pires, que o valor 
do referido manifesto é justamente um ato de cortesia que pratica o Conselho, agindo 
primeiramente no sentido de dar uma satisfação aos confrades do interior. Com a palavra 
o confrade Sebastião Guedes sugere a criação de uma comissão para fazer a revisão no 
aludido manifesto. O confrade Jony Doin esclarece que o confrade Herculano Pires foi um 
dos elementos valorosos da antiga USE, cuja capacidade intelectual, bastante conhecida da 
maioria, empresta-lhe bastante autoridade, como jornalista que é, para redigir qualquer 
manifesto. Com a palavra o confrade Manso Vieira pede que o Conselheiro não desviem 
o tempo em discussões que podem ser resolvidas em poucas palavras. Acrescenta que 
quanto mais estreita for a ligação entre os espíritas, tanto mais efetiva será a unificação. A 
seguir solicita que seja posta em votação a proposta do confrade Herculano e isto feito foi 
o manifesto aprovado por unanimidade. Passando à eleição da Diretoria Executiva, o 
Presidente avisou que iria suspender a reunião por 10 minutos dando assim oportunidade 
aos conselheiros de trocarem ideia sobre os candidatos a serem votados para a primeira 



 

 

Diretoria. Com a palavra o confrade Comandante Armond pede que seja eleito em 
primeiro lugar o Presidente, acrescentando que sendo a sua proposta aceita propunha que 
a casa aprovasse que o presidente eleito tinha o direito de apontar os outros elementos a 
serem votados pelo Conselho. Com a palavra o confrade Amarante sugere que não deve 
ser suspensa a sessão antes de toda a diretoria estar eleita. Postas em votação as propostas 
foi aprovada a proposta do Comandante Armond e em seguida suspensa a sessão por 10 
minutos. Reiniciados os trabalhos, o confrade Amarante consulta à mesa se os suplentes 
tinham ou não direito a voto. Com a palavra o confrade Julio de Abreu disse que os mesmos 
não tinham o direito a voto uma vez que sendo tão somente os substitutos dos membros 
efetivos, a lei não lhes faculta esse direito. Com a palavra o confrade Amarante, fazendo 
referências aos artigos 2 e 20, esclarece que o plenário do Congresso delegou poderes aos 
suplentes, podendo estes votarem e serem votados. O Presidente pede que os Conselheiros 
meditem sobre o art. 20, julgando ser o mais importante no caso em discussão e que julga, 
pela interpretação do referido art. Que os suplentes não têm direito a voto. Com a palavra 
o confrade Doin esclarece que o art. 2º torna sem efeito o art. 20, assegurando o direito de 
voto aos suplentes como ele a renunciarem o direito de voto, colocando os interesses da 
causa acima das minudências e debates improdutivos. Todos os seus companheiros 
manifestaram-se unânimes, exceto o confrade Sebastião Guedes de Sousa que encarava, 
como declarou, a presente reunião para a qual fora convidado, revestida de orgulho e 
personalismo, e que ele, portanto, julgava-se com iguais direitos aos demais recusando-se a 
renunciar o direito de votar. Com a palavra o confrade Luiz Monteiro de Barros elogiou a 
atitude do confrade Doin e de seus companheiros suplentes que renunciaram o direito do 
voto, dizendo que eles com o seu ato de humildade e o firme propósito de bem servir a 
causa, deixaram patente naquele instante a sua boa disciplina como soldados do Cristo. 
Agradeceu os confrades e pediu à mesa que com o gesto altivo dos suplentes desse por 
encerrado o assunto passando-se diretamente a eleição da Diretoria. Passou o Presidente 
ao debate da eleição da. Diretoria. Com a palavra o confrade Trajano com oito nomes a 
serem votados. O confrade Amarante pede a palavra e lembra que já fora aceita a proposta 
de se eleger em primeiro lugar o Presidente, cabendo a este indicar os outros nomes e que 
aproveitando a oportunidade apresentada ao confrade Edgard Armond para aquele cargo, 
esperando dos conselheiros ou aclamação ou recusa a esta proposta, a qual recebeu 
aprovação unanime. O Presidente solicitou ao Comandante Armond, que indicasse, na 
forma já aprovada, os nomes dos outros membros. Com a palavra o Comandante Armond 
disse aceitar os nomes indicados pelo confrade Trajano, o que foi recebido com aplausos 
pelos demais membros do Conselho. A chapa do confrade Trajano estava assim 
constituída: Presidente, Edgard Armond; Vice-Presidente, Domingos R. Azevedo; 
Secretário Geral, Carlos Jordão da Silva; 1º Secretário, Horacio Pereira dos Santos; 2º 
Secretário, Emílio Manso Vieira; 1º Tesoureiro, Caetano Prevideli; 2º Tesoureiro, Eduardo 
de Almeida Prado Junior; Procurador, Jonny Doin. Após a aprovação unanime dessa chapa, 
pediu a palavra o confrade Jonny Doin, que, agradecendo o nome digo a escolha do seu 
nome, pediu permissão para declinar daquela honrosa investidura, alegando as suas 
imensas ocupações que lhe absorviam todo o seu tempo, apresentando, entretanto, para 
substituí-lo o confrade J. C. Amarante, que igualmente apresentou as suas escusas ao 
referido cargo. Com a palavra o confrade Armond, Presidente eleito, sugeriu que, em vista 
dos candidatos apresentados não terem aceito o lugar, ficasse esse cargo vago ficando a DE 
de estudar um ou mais nomes para o Conselho escolher um deles, por eleição, para 
preencher o cargo de Procurador, cujo sugestão foi aceita. A seguir o Presidente da mesa 
solicitou aos recém-eleitos a tomarem posse dos seus cargos, e dando-lhes posse, solicitou 



 

 

que fosse solenizado aquele ato com um ato digo, um minuto de silêncio e em pé. 
Verificando-se alguns claros, em número de três, no Conselho, foi feita a eleição dos 
suplentes para o devido preenchimento. Procedida eleição, foram mais votados os 
confrades Jonny Doin, como suplente do Comandante Armond; e Antonio Bruno 
Severino, como suplente do confrade Emilio Manso Vieira; na 3ª. Vaga houve um empate 
entre os confrades Antonio Batista Lino e João Jorge Cordeiro, foi desempatado pelo voto 
do Presidente em favor do confrade Cordeiro, que substituiu o confrade Carlos Jordão da 
Silva. Pelos confrades Comandante Armond, Herculano Pires e Luiz Monteiro de Barros, 
foi esclarecido o engano verificado na eleição do confrade Piza Sobrinho, cujo nome foi 
por equívoco, trocado pelo do confrade Santos Xandó de Araújo; que o confrade Piza 
Sobrinho, era uma realidade um grande trabalhador da seara, mas que, no entretanto, não 
podia assumir qualquer cargo, em virtude de se achar em Curitiba, capital do Paraná, como 
gerente do Banco do Brasil, naquela localidade. O Comandante Armond com a palavra, 
esclareceu que havendo sido eleito o confrade Piza, pelo Congresso, não poderia o seu 
nome ser excluído senão por meios legais e na conformidade das Normas Gerais, mas que 
no entretanto achava prudente convidar-se o confrade Santos Xandó para suplente por 
tratar-se de ótimo trabalhador. Posta em votação a sugestão do Comandante Armond, foi 
ela aprovada. A seguir, o sr. Presidente levou ao conhecimento do Conselho o convite que 
a Coligação da Juventude Espírita lhe dirigira, para tomar parte na caravana a Jundiaí, no 
dia 22 do corrente, cuja finalidade era angariar proventos para a aquisição do produto “ 
???? “ para distribuição aos hansenianos do Estado. Com a palavra o confrade Luiz Monteiro 
de Barros lembrou que os Estatutos definitivos deveriam ser elaborados dentro do prazo 
de 60 dias, e que nesse caso, deveria ser nomeada a comissão que se encarregasse da sua 
elaboração. O Presidente, depois de algumas sugestões dos conselheiros, nomeou a seguinte 
comissão: J. Herculano Pires, J. C. Amarante, Trajano Xavier Corrêa, Jonny Doin e Luiz 
Monteiro de Barros, que aceitaram a referida nomeação. Como nada mais se tivesse a tratar, 
o Presidente convocou nova reunião do Conselho para o dia vinte e um do corrente no 
mesmo local às mesmas horas. Feita a prece final pelo confrade Pedro De Camargo, foi 
encerrada a sessão às 18 horas. Do que para constar e honrar o presente ato que eu, Emílio 
Manso Vieira, lavrei e a subscrevi. 























Ata # 2 – 21 de junho de 1947 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de 1947, à Rua Maria Paula no 158, desta 
cidade de São Paulo, às 15 horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da “União Social 
Espírita”, estando presentes os confrades 

Pedro de Camargo, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Ary Lex, 
Sebastião Guedes de Souza, 
J. A. Amarante, 
Trajano Xavier Corrêa, 
Jonny Doin, 
Bruno Severino, 
José Pagneta, 
José Romito, 
João Jorge Cordeiro, 
Aristóteles Soares da Rocha, 
Carlos Antonio Trombelli e 
Stoll Nogueira, 

tendo faltado os confrades 
Benedito Godoy de Paiva, 
J. Herculano Pires e 
Julio de Abreu. 

Sob a Presidência rotativa do confrade Aristóteles Rocha e feita a prece pelo confrade Luiz 
Monteiro de Barros foi dado ini1cio à sessão. O Presidente convidou o confrade João Jorge 
Cordeiro para secretariar a mesa. A seguir foi lida a ata anterior que sofreu as seguintes 
modificações: 1º que o confrade Pedro de Camargo não foi convidado para tomar parte na 
mesa como Secretário e sim como sendo o mais velho dos conselheiros ali presentes, 
convite esse que representou uma homenagem ao grande trabalhador da seara do Mestre; 
2º com a palavra o confrade Sebastião Guedes de Sousa, disse que a sua proposta de criação 
de uma comissão para revisão de um manifesto às entidades espíritas do Estado, não o fora 
para fazer uma revisão no trabalho apresentado pelo confrade Herculano Pires, e sim para 
um estudo mais apurado do assunto, visto como ele, Sebastiao Guedes, achava que o 
confrade Herculano era suficientemente preparado e competente para fazer um trabalho 
dessa natureza, pensamento esse que não ficou bem esclarecido na ata anterior e que pedia 
retificação. Feitas essas ligeiras correções foi o restante aprovado. A seguir foi lida a carta 
da Liga Espírita do Estado, a qual comunicava ao Conselho ter nomeado para representá-
la no mesmo, a confreira Dna. Anita Brisa e o confrade D. R. Azeredo. A seguir foi lido o 
comunicado da Diretoria Executiva, tendo o Presidente do Conselho posto em discussão 
o assunto por parágrafo. Desse modo foi lido o parágrafo 1º que tratava da proposta de 
eleição do confrade Trajano Xavier Corrêa ou Aristóteles Soares da Rocha, para o cargo de 
Procurador da DE. Posta a proposta em discussão, o confrade Trajano pedindo a palavra 
pediu vênia para declinar da honraria, que a DE acabava de lhe prestar, indicando o seu 
nome para aquele alto posto, visto como, achando-se sobrecarregado de serviço, sentia-se 
inibido de prestar, naquele setor, os seus serviços. Assim propunha que fosse aceito o nome 
do confrade Aristóteles Rocha, lembrado pela DE. Posta em votação, foi o nome do 
confrade Aristóteles unanimemente aprovado. A seguir foi lido o parágrafo 2º do 



comunicado mencionado, que solicita ao CD a criação de um departamento de Estatística 
e Propaganda. Posto em discussão e votação ficou criado o referido Departamento, sendo 
autorizada a DE de preencher os claros e nomeando os seus titulares e dar execução no 
mesmo, trazendo entretanto ao conhecimento deste CD a organização dada ao mesmo e o 
seu regimento interno. A seguir foi lido o parágrafo 3º que trata do entendimento havido 
com a Federação Espírita a respeito do jornal dessa entidade “O Semeador”, a qual 
oferecera duas páginas do mesmo jornal, para publicação de matéria da USE que merecesse 
divulgação, cujos exemplares poderiam ser distribuídos graciosamente com todas as 
entidades adesas à USE, mediante a distribuição de 50% das despesas. Posta a proposta em 
discussão, depois de vários debates, ficou resolvido oficiar-se à DE alegando não convir 
aceitar-se no momento aquela oferta da Federação, uma vez que se achando em elaboração 
os Estatutos e o regimento interno da USE, seria preferível esperar-se pela aprovação desses 
estatutos e então seria oportuno resolver-se aquela oferta que ficaria dependendo do que 
ficasse resolvido e estabelecido nesses mesmos estatutos; ficou ainda deliberado que a DE 
oficiasse à Federação agradecendo aquela oferta e transmitindo-lhe o que ficou resolvido 
pelo Conselho encarecendo o alto grau de altruísmo dos Diretores da Federação com 
aquela proposta. Por proposta do confrade Amarante ficou resolvido que se fizesse um 
boletim mimeografado dos assuntos mais importantes resolvidos pela USE para ser enviado 
a todas as entidades adesas, o que foi aprovado. A seguir foram lidos os parágrafos 4º e 5º; 
o primeiro comunicando que a DE se reunirá semanalmente, aos sábados, às 15 horas, na 
biblioteca da Federação e o segundo comunicando que a mesma DE está dando 
cumprimento aos Estatutos básicos da USE, tomando as providências constantes do 
mesmo e que independem das resoluções do Conselho, como sejam: instruções sobre 
remessa de mensalidades; instruções sobre formação de Uniões Municipais; instruções 
sobre divisão do Estado em zonas e providencias iniciais constantes das mesmas normas 
sobre a eleição dos membros regionais. Usando a palavra o confrade Doin propôs que se 
autorizasse a DE a ir tomando as providencias que julgasse mais cabíveis, quer na formação 
das comissões, quer na distribuição de instruções ou em outros assuntos que por ventura 
fossem necessários para o bom andamento do movimento de unificação da família espírita 
do Estado, “ad-referendum” do Conselho, até que fosse aprovados o regimento interno e 
os Estatutos definitivos da USE. Depois de várias discussões pela maioria dos confrades, 
foi a proposta a votação e aprovada. Ficou igualmente aprovado comunicar-se à DE a 
satisfação que causou ao Conselho as deliberações tomadas e trabalhos que vem 
executando, logo nas primeiras reuniões havidas, numa demonstração de nítida 
compreensão dos seus deveres e largo descortino organizador e administrativo. Pelo 
confrade Stoll Nogueira foi solicitação doa Conselho que se lavrasse em ata um voto de 
louvor ao confrade Aristo1teles Soares da Rocha que, por forca da sua eleição para o cargo 
de Procurador, o que o afastaria do Conselho, pelo modo brilhante que dirigiu as duas 
primeiras reuniões do Conselho, como seu primeiro Presidente rotativo e seu elevado 
sentimento de amor, e o carinho com que se dedica às lições do Mestre e continuando diz 
da tristeza dos seus companheiros do Conselho, pelo seu afastamento para um outro setor 
de trabalho. Essa proposta foi recebida pelos conselheiros com uma salva de palmas que 
bem demonstrou a aprovação unânime do Conselho. Com a palavra o confrade Aristóteles, 
cujas palavras eram embargadas pela comoção causada por aquele gesto espontâneo dos 
conselheiros, agradeceu, profundamente aquela prova de amizade. Em seguida comunicou 
ao Conselho que no próximo dia 6 de julho, às 15 horas, haveria nova reunião do 
Conselho, no mesmo local sob a Presidência rotativa do confrade Ary Lex. Com a palavra 
o confrade Stoll Nogueira, transmitiu aos conselheiros o convite que era portador naquele 



momento, do sr. A. J. Trindade, para que aquele Conselho assistisse, no próximo dia 5 de 
julho, a inauguração do Hospital por ele construído e que os conselheiros estavam 
convidados para um almoço íntimo no próprio Hospital, no dia referido. Comunicou 
ainda o confrade Stoll que, ele transmitia aquele convite verbal, mas iriam também os 
conselheiros, recebê-lo por escrito, com pormenores e seu programa, bem como os meios 
de comunicação, etc. para o referido local. O sr. Presidente agradeceu aquele gesto fraterno 
do confrade A. J. Trindade, pedindo ao confrade Stoll, que fosse o portador dos 
agradecimentos do Conselho. Com a palavra o confrade Jonny Doin, lembrou à 
Presidência que tendo sido eleito o próprio confrade Presidente para o cargo de 
Procurador, na DE, ficava vago um lugar no Conselho e nesse caso era necessário o seu 
preenchimento. Posta em discussão, foram apresentados os nomes dos confrades Jonatas 
Fernandes, Antonio Baptista Lino e Plínio Branco, estando presente o confrade Plínio 
Branco, com a palavra solicitou que o seu nome não fosse sufragado pelos conselheiros em 
virtude dos seus inúmeros afazeres no momento, e que não poderia dar contas de novas 
obrigações, mas que tão logo o seus trabalhos tomasse m o ritmo normal, colocar-se-ia à 
inteira disposição do Conselho. A seguir foi feita a votação tendo sido unanimemente eleito 
o confrade Batista Lino. Com a palavra o confrade João Jorge Cordeiro, lembrou que os 
Estatutos determinam que os cargos de Presidente e Secretário sejam exercidos em forma 
rotativa e que, nesse caso, deveria ser indicado o seu substituto. Depois de várias discussões, 
ficou resolvido que o confrade Cordeiro permanecesse no cargo de Secretário, até que 
fossem aprovados o regimento interno e os Estatutos definitivos. Como nada mais se tivesse 
a tratar, o Presidente convidou o confrade Pedro de Camargo, para fazer a prece final. Feita 
a prece, foi encerrada a sessão às 18 horas. E eu, João Jorge Cordeiro, secretário da mesa, 
lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente, depois de lida e ahada 
conforme ou feitas as modificações necessárias. 
 
 
João Jorge Cordeiro, secretário 
 
 





















Ata # 3 – 05 de julho de 1947 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos cinco dias do mês de julho de 1947, na sede da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, à Rua Maria Paula no 158, desta cidade de São Paulo, às 15 horas, reuniu-se o 
Conselho Deliberativo da USE, sob a presidência rotativa do confrade Ary Lex e 
secretariada pelo confrade João Jorge Cordeiro. Após a prece silenciosa, por solicitação do 
Presidente, foi declarada aberta a sessão, notando-se a presença dos confrades 

Ary Lex, 
Antonio Baptista Lino, 
Benedito Godoy de Paiva, 
Eugênio Bruno Severino, 
Carlos Antonio Trombelli, 
João Jorge Cordeiro, 
José Herculano Pires, 
José Panetta, 
Julio de Abreu Filho, 
José Romito, 
José Adolfo Carlos Amarante, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Pedro de Camargo, 
Stoll Nogueira, 
Sebastião Guedes de Souza, e 
Trajano Xavier Correa. 

O confrade Stoll Nogueira solicitou ao sr. Presidente para ausentar-se por força maior, o 
que foi concedido. D. Anita Brisa e Jonny Doin, que faltaram à sessão, justificaram a sua 
ausência por motivo de doença e em pessoas de sua família, pelos confrades José Herculano 
Pires e João Jorge Cordeiro. Foi lida a ata anterior que foi aprovada, feita apenas a 
retificação dos nomes dos confrades Eugênio Bruno Severino e José Panetta. A seguir o sr. 
Presidente comunicou à mesa estar faltando dois membros para completar o quadro do 
Conselho, e que eram justamente dois representantes das entidades que haviam sai1do do 
Conselho para a DE e indicados como representantes da Federação Espírita e Liga Espírita; 
consultava, então o presidente à Casa, se ficariam com essa falta ou seriam as duas vagas 
preenchidas, convocando-se suplentes. Posta em discussão, ficou resolvido que seriam 
chamados dois suplentes para completar aquela falta; mas, com referência à Eleição, ficava 
o assunto para ser resolvido no final dos trabalhos, uma vez que havia assunto de maior 
urgência a se tratar. O sr. Presidente disse que havia também o caso das vagas dos suplentes 
e que nesse caso o assunto, como tivesse relação com o anterior, ficaria para o final dos 
trabalhos. A seguir o sr. Presidente mandou ler o relatório no 2 da DE sobre o andamento 
dos seus trabalhos e encaminhando o “croquis” da divisão do Estado em zonas e 50 
exemplares das Normais Gerais dos Estatutos. Comunica a DE nesse relatório que 
procedeu a publicação do manifesto aos Espíritas, aprovado na primeira reunião do 
Conselho enviado o mesmo para toda a imprensa espírita do País e pela Agência 
“Meridional”. Que a divisão do Estado fora feita em dezesseis zonas pelo processo mais 
prático e que a eleição dos membros regionais já está sendo executada, devendo estar tudo 
concluído até fins de julho corrente. Ainda no relatório apresentado, solicita a DE que este 
Conselho elabore um programa para um tempo dado, por exemplo um ano, sem prejuízo 
das deliberações que eventualmente desejam tomar, no decorrer desse tempo, e que forneça 



as necessárias diretrizes de caráter geral ficando a DE com liberdade de ação para, dentro 
desse tempo, segundo essas diretrizes e com base nos Estatutos fundamentais desenvolver 
suas atividades executivas da melhor forma possível e sem restrições prejudiciais aos 
trabalhos gerais de unificação. Posto o assunto em discussão, com a palavra o confrade Julio 
de Abreu Filho diz que se não fosse tratar-se ali de espi1ritas convictos e a impraticabilidade 
de estar em todas os atos sendo lavrado voto de louvor, ele solicitava para a DE pelo 
desempenho que vem dando aos trabalhos. Continuando com a palavra faz uma proposta 
de organização de uma Comissão, o que foi apoiado pela maioria e depois de diversos 
debates, ficou ela constituída de 7 membros, e nomeados os confrades: Julio de Abreu, 
Pedro de Camargo, Godoy de Paiva e Herculano Pires, todos membros do Conselho e mais 
da DE, o próprio Presidente, o Secretário Geral e o Tesoureiro, comissão essa que ficaria 
com encargo da organização do plano de trabalhos para a DE, para o período de um ano. 
Como estivesse reunida a Comissão de Estatutos ali presente, e com o esboço já feito, o sr. 
Presidente solicitou ao relator da referida Comissão, fazer a leitura dos mesmos, tendo 
comunicado ao Conselho que convidara a DE para assistir e tomar parte na discussão dos 
referidos Estatutos. Com a palavra o confrade Trajano Corrêa leu o esboço, mostrando a 
fiel observância seguida nas Normas Gerais. Terminada a leitura e posta em discussão, o 
confrade Sebastião solicitou que o Conselho mandasse mimeografar o referido esboço e 
distribuir com os conselheiros, para que cada um calmamente pudesse estudar o assunto e 
trazer as suas sugestões por escrito na próxima reunião. Depois de vários debates em que se 
manifestaram quase todos os conselheiros, ficou aprovado deixar-se a discussão do esboço 
para uma próxima reunião aprovando-se a sugestão do confrade Sebastião. Com a palavra 
o confrade Amarante, solicitou que fosse encaminhado o referido esboço para a Comissão 
encarregada da elaboração a fim de ser feita uma revisão no mesmo e a seguir encaminharia 
para a DE a fim de mandar mimeografar, na forma aprovada. A seguir o sr. Presidente 
voltou ao assunto da Eleição dos suplentes para conselheiros e completo do quadro de 
suplentes. Com a palavra o confrade Herculano, solicitou que se lesse a relação dos 
suplentes que ainda existiam para o que foi feito pelo Secretário, que expôs a situação dos 
mesmos, sendo que alguns deles não podiam ser eleitos por lhes faltar tempo ou se acharem 
adoentados, etc. restando, nesse caso muito poucos que poderiam assumir as suas funções. 
Depois de várias discussões, ficou resolvido que se completasse, na próxima reunião, o 
quadro de suplentes com a eleição de cinco membros e então se procedesse a eleição dos 
conselheiros que faltassem. Com a palavra o confrade Cordeiro, disse que, como tivesse de 
seguir dentro de alguns para o Estado de Mato Grosso, solicitava que se designasse o 
Secretário para substituí-lo, e como os Estatutos determinavam que fosse o cargo exercido 
rotativamente, pensava que deveria ser, nesse caso, o que estivesse na vez, que seria o sr. 
Antonio Batista Lino. Solicita igualmente fosse justificada sua falta na próxima sessão. Com 
a palavra o sr. Presidente solicitou que fosse igualmente substituído o cargo de Presidente, 
visto que o Estatuto não deixava bem claro que fosse durante o mês, mas sim “uma vez por 
mês”, o cargo que estava ocupando. Depois de vários debates, foi rejeitado o pedido do 
confrade Ary Lex, devendo o mesmo continuar na Presidência durante o mês de julho, 
como ficaria expresso dos Estatutos definitivos, e aceita designações do confrade Lino para 
secretário. Como mais nada se tivesse a tratar, o sr. Presidente solicitou que os confrades 
fizessem uma prece silenciosa. Feita a prece, o sr. Presidente encerrou os trabalhos às 18 
horas. E na ausência do Secretário designado, confrade João Jorge Cordeiro, eu, A. José 
Batista Lino, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo sr. Presidente, depois de 
lida e achada conforme ou feitas as retificações necessárias. 
 



 
Antonio Batista Lino, secretário 
Ary Lex, presidente 
 
 













 

 

Ata # 4 – 19 de julho de 1947 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Às quinze horas do dia 19 de julho de mil novecentos e quarenta e sete, na sede da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, sita à Rua Maria Paula no 158, nesta capital, 
reuniu-se o CD da União Social Espírita, com a presença dos confrades 

Ary Lex, 
Luiz Monteiro de Barros, 
José Herculano Pires, 
Trajano Xavier Correa, 
Bruno Severino, 
Benedito Godoy de Paiva, 
Julio de Abreu Filho, 
Carlos Antonio Trombelli, 
José Paneta, 
José Romito, 
Antonio Baptista Lino e 
Sebastião L. Guedes de Souza. 

 
Sob a presidência rotativa do confrade Ary Lex e secretariada por Antonio Baptista Lino 
são abertos os trabalhos da 4ª reunião do CD da USE, com a seguinte “Ordem do Dia”: 

1º Leitura e aprovação da ata anterior; 
2º Expediente; 
3º Aprovação dos Estatutos; 
4º Eleição de sete suplentes para o CD; 
5º Preenchimento de dois cargos vagos no CD; 
6º Assuntos vários. 

 
Pelo Presidente é solicitada uma “concentração mental” dos presentes, invocando a 
proteção do plano espiritual para os trabalhos. 
 
No “Expediente”, inicialmente, é justificada a ausência dos confrades J. Amarante, Sthöll 
Nogueira, Jony Doin e João J. Cordeiro – o primeiro por enfermidade; o segundo por 
afazeres inadiáveis; Jony Doin por ter desencarnado uma sua irmã e J. Cordeiro por estar 
ausente desta capital conforme consignado em ata anterior. 
 
São lidos dois ofícios de instituições espíritas convidando a USE para solenidades 
comemorativa e de posse de diretoria, sendo os referidos encaminhados à DE que a 
representará nas solenidades citadas, como em todas as futuras desta natureza conforme 
ficou deliberado em reunião anterior do Conselho por constituir isso função de 
representação correlata às atribuições da DE. 
 
A seguir, antes de ser iniciado o debate para estudo e aprovação dos Estatutos da USE, 
entregues pela Comissão de Redação Final, o Presidente, de acordo com a casa dirige-se à 
sala da Biblioteca da Federação, onde se encontrava reunida a DE, convidando os membros 
da mesma a tomar parte nos trabalhos deste ponto da “Ordem do Dia”, tendo os mesmos 
acedido. 
 



 

 

É em seguida a matéria referida submetida a longo estudo e discussão, fazendo-se ouvir 
todos os Conselheiros, comentando tópicos e sugerindo emendas para alguns artigos. 
Depois de suficientemente esclarecido o assunto ficou aprovada a redação apresentada pela 
Comissão encarregada para tal fim, depois de incluídas e acrescentadas as retificações de 
redação e emendas que abaixo discriminamos. 
 
Sugeridas pelo Cte. Edgar Armond: 

Art. 8º – Acrescentar no fim: “e facilitação de seu trabalho no interior”. 
Art. 15 – § Único – Substituir pelo seguinte: “A renovação do atual Conselho será 
feita, no fim do mandato, pelo Congresso que for convocado, na forma do art. 41”. 
Art. 18 – Após a palavra “executiva” acrescentar (digo): Após a palavra “receita” 
acrescentar: “que deverá ser toda aplicada nos trabalhos de unificação”. 
Art. 23 – Letra B – Após a palavra “executiva” acrescentar: “por escrito”. 
Art. 25 – Letra e – Após a palavra “comissões” acrescentar: “de trabalho interno”; 
Letra i – Após a palavra “documentos” acrescentar: “de prestação de contas ou 
outros de importância”. 
Art. 27 – Letra e – Acrescentar no fim: “exceto ordens, instruções em geral e 
documentos outros de importância, de alçada do Presidente”. Letra e – onde diz 
“propor à Diretoria” dizer: “propor ao Presidente”. 
Art. 32 – Letra b – Acrescentar no fim: “na forma da letra g do art. 2º ”. 

 
Ainda apresentada pelo Cte. Edgard Armond emendas para a letra c do art. 2º, após a 
redação apresentada pelo confrade Azeredo, é a mesma retirada na sua feição preliminar, 
ficando assim redigida a letra e – Art. 2º – “trabalhar para a uniformização das práticas 
doutrinárias, devidamente atualizadas dentro das bases da Codificação Kardecista, 
organizando cursos especiais de teoria e prática na capital e interior, bem como um corpo 
de orientadores especialmente preparados, para fazerem visitas periódicas aos centros, 
núcleos e demais organizações da capital e do interior;” 
 
Do Cte. Edgard Armond ficou, ainda, aprovada a seguinte emenda, que ficará sendo o 
último artigo: “Este Estatuto será revisto caso tal cousa se torne necessária pelo plenário do 
II Congresso Espírita Estadual, no final do atual mandato. 
 
Apresentadas pelo confrade José Herculano Pires duas emendas, são elas aprovadas, a saber: 

Art. 36 – “A Assembleia Geral Ordinária da União Social Espírita será constituída 
de todas as entidades adesas, tendo a denominação especial de Congresso Espírita 
do Estado de São Paulo.” 

No mesmo artigo, § 4º – “A mesa da (Congresso) digo (Plenário) 
§ 4º – “A mesa da Assembleia será eleita pelo plenário, empossando-se 
imediatamente.” 

 
Ainda na discussão dos estatutos, os Conselheiros representantes da Sinagoga Espírita 
levantam uma questão sobre o Art. 33 dos estatutos definitivos, que inclui a instituição que 
representavam para o pagamento de mensalidade, no rol das instituições federativas, 
alegando os mesmos confrades que a essa instituição não caberia tal pagamento na forma 
agora estabelecida. Argumentou o relator da Comissão que a Sinagoga Espírita estava 
compromissada a tal pagamento porquanto tanto as normas preliminarmente aprovadas 
pelo plena1rio como os art. 7º e 33 dos estatutos definitivos tornavam clara e evidente a 



 

 

situação de igualdade dos direitos e deveres da referida instituição, em relação às demais 
organizações patrocinadoras do 1º Congresso. Diante das razões apresentadas, os confrades 
da Sinagoga Espírita, representantes no Conselho da USE, ficaram de acordo aprovar o 
artigo em apreço na forma apresentada pela “Comissão Revisora”. 
 
Outras emendas apresentadas por Conselheiros, prejudicadas ou previstas pelas que acima 
consignamos, foram retiradas da mesa pelos seus proponentes, como inoperantes, as quais 
deixamos de transcrever por não ser de importância consignar nesta ata. 
 
Retirando-se os membros da DE, uma vez que terminara a discussão do ponto da “Ordem 
do Dia” para o qual se julgou imprescindível sua valiosa cooperação, o Presidente suspende 
os trabalhos por cinco minutos para que os presentes possam elaborar as chapas de seus 
candidatos para a eleição de suplentes para o Conselho Deliberativo, que vai ser processada 
a seguir. 
 
Reiniciados os trabalhos, são convidados os Conselheiros a dar seus votos que, apurados, 
apresentou o seguinte resultado: 

Maria Yannoni Novazzi, 10 votos 
Raul Soares, 10 votos 
Daphnis de Freitas Valle, 10 votos 
Antonio Rodrigues Montemor, 9 votos 
Luiza Peçanha Camargo Branco, 9 votos 
Hermínio de S. Vicente, 8 votos 
Raul Cury, 6 votos 
Elias Lacerda, 3 votos 
João B. Brito Pinto, 2 votos 
Antonio Soares de Carvalho, 1 voto 
Lepauto Spadoni, 1 voto 
Artur Carlini, 1 voto 

 
Conferida a votação ficou aprovado o resultado, considerando-se eleitos os primeiros sete 
nomes, observada a ordem acima mencionada e de acordo com o resultado da eleição. 
 
Procedendo-se a seguir os preparativos para o preenchimento dos dois cargos vagos do 
Conselho, o confrade José Herculano Pires levanta uma preliminar, sugerindo que os 
cargos sejam preenchidos por aclamação, indicando para os mesmos os nomes de duas 
confreiras que vinham de ser eleitas para a suplência: Profa. Maria Yannoni Novazzi e Profa. 
Luiza Peçanha Camargo Branco. Posta em apreciação tal proposta e por unanimidade 
aprovada. 
 
Passando para o último ponto da “Ordem do Dia” – Assuntos vários, o Presidente passa a 
palavra aos que dela quisessem fazer uso. Pronuncia-se o confrade Julio de Abreu a 
propósito da impressão dos Anais do Congresso, sugerindo que a casa considerasse a 
oportunidade de tal iniciativa. Adianta-se o confrade Antonio Baptista Lino, esclarecendo 
que, com relação ao assunto, já fizera oferta, em nome da Livraria Allan Kardec, de 
imprimir por conta da mesma, uns 3 mil exemplares, conforme proposta que levou ao 
conhecimento da Diretoria Organizadora do Congresso, proposta essa que havia sido aceita 
e que o mesmo aproveitando o ensejo, tornava a reiterar. O plenário manifesta-se grato a 



 

 

oferta da Livraria Allan Kardec, aprovando tal e sugerindo que o confrade Antonio Baptista 
Lino articule junto à DE os elementos necessários para fácil solução da impressão, 
sugerindo, outrossim, que estudando o custo da referida impressão fosse solicitada a 
cooperação dos demais conselheiros e confrades interessados, para assim, ser diminuída a 
importância com que a Livraria Allan Kardec se prontificou a cooperar. 
 
Ainda em “Assuntos vários”, o confrade Antonio Baptista Lino sugere que se estabelecesse 
uma data fixa para a reunião mensal do Conselho, o que viria atender de forma mais 
conveniente o comparecimento dos Conselheiros, em virtude de conhecimento antecipado 
para tal compromisso. Posta em apreciação e votação é a sugestão aprovada, ficando fixado 
o último sábado de cada mês para a reunião do Conselho, que terá início às 15 horas, dado 
que haja número suficiente e na forma dos estatutos hoje aprovados. 
 
O confrade Julio de Abreu sugere a casa uma reunião extraordinária a realizar-se para o dia 
2 p.f., em virtude do Conselho ter que apreciar ainda matéria de grande importância, como 
seja (o “plano de trabalho”) para um ano para a DE, conforme já se discutiu em reuniões 
anteriores, bem como de outros assuntos cuja importância julgava de utilidade serem 
estudados no prazo de tempo mais breve possível. A proposta do referido confrade é 
aprovada, ficando também deliberado que se convidasse os suplentes e vogais eleitos, para 
a posse, na data referida. 
 
Nada mais havendo a tratar e nenhum dos presentes querendo fazer uso da palavra, o 
Presidente dá por encerrados os trabalhos às 18h15, e eu, Antonio Baptista Lino, que 
secretariei a reunião e lavrei a presente ata, pela mesma dou fé, assinando-a juntamente 
com o confrade Ary Lex, que presidiu os trabalhos. 
 
São Paulo, 19 de julho de 1947 
 
 
Antonio Baptista Lino, secretário 
Ary Lex, presidente 
 
 























Ata # 5 – 30 de agosto de 1947 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
A trinta de agosto de mil novecentos e quarenta e sete, na sede da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, realizou-se a reunião ordinária, do mês citado, do Conselho 
Deliberativo da União Social Espírita, presidida pelo confrade Antonio Batista Lino e 
secretariada pelo confrade José Herculano Pires, que lavra a presente. 
 
Compareceram, segundo assinaturas na lista de presença, os Conselheiros: 

Dr. Stoll Nogeira, 
Carlos Antonio Trombelli, 
José Paneta, 
Dr. Trajano Xavier Correa, 
Sebastião L. Guedes de Souza. 
Dr. Ary Lex, 
Pedro de Camargo, 
Dr. Julio de Abreu Filho, 
Dr. José Romitto, 
Herminio S. Vicente e 
Antonio Rodrigues Montemor. 
 

Abertos os trabalhos, com a concentração habitual, fez-se a leitura da ata anterior, que foi 
aprovada. 
 
O confrade Jony Doin apresentou justificação da ausência do confrade Luiz Monteiro de 
Barros, por motivo de viagem inesperada, e expressou o pensamento deste, com relação ao 
caso da projetada revista da “USE”, que era o seguinte: Em virtude da existência de 
numerosas revistas e jornais espíritas no Estado, achava que a “USE”, se pudesse se servir 
desses órgãos, para a publicação do seu expediente e demais matérias, deveria fazê-lo, ao 
invés de fundar imediatamente um novo órgão, a não ser que a quantidade de material de 
divulgação forcada exigisse a medida. 
 
A seguir, o confrade Doin pediu licença para ausentar-se, por motivo de forca maior. 
 
O sr. Presidente declarou empossados a conselheira d. Anita Brisa e os suplentes Antonio 
Rodrigues Montemor e Herminio da Silva Vicente. 
 
O expediente constou da leitura de um relatório da Diretoria Executiva, que foi apreciado 
e discutido pelos presentes. 
 
Discutiu-se, a seguir, a possibilidade de criação da revista da “USE”, sendo, após detalhada 
exposição do dr. Julio de Abreu Filho, designada uma comissão para o estudo do assunto, 
que ficou assim constituída: Julio de Abreu Filho, Stholl Nogueira, Antonio Batista Lino, 
Pedro de Camargo e o presidente da DE, comandante Edgard Armond. 
 
Levantada, pelo confrade Herculano Pires, a questão da maneira por que vinha sendo 
encaminhada a eleição dos membros regionais do Conselho, foi aprovada a sua proposta, 
no sentido de se convocar uma reunião extraordinária para o sábado seguinte, dia 5 de 



setembro, convocando-se para a mesma o presidente e o secretário da Diretoria Executiva, 
a fim de informarem o Conselho a respeito do assunto. Feito um adendo, pelo confrade 
Stholl Nogueira, no sentido de ser comunicado à DE que devia suspender, até decisão 
próxima, o que vinha sendo feito nesse sentido, foi o mesmo aprovado. 
 
Resolveu-se que fossem devolvidos à comissão originária os originais dos “Anais do 
Congresso”, para que a mesma, com mais tempo, pudesse reorganizá-los e revisá-los. 
 
Decidiu-se que na reunião extraordinária seriam tratados os assuntos seguintes: 

• Caso dos membros regionais; 
• Aprovação do planejamento de trabalhos proposto pela DE 
• Organização de um quadro de voluntários, constituído de membros da DE, do 

Conselho e do quadro de suplentes da “USE”, para visitas ao interior, segundo 
proposta do confrade Herculano Pires, e o 
• Caso da fundação da revista. 

 
O confrade Trajano Corrêa comunicou à Secretaria que fora pessoalmente convidado para 
participar das solenidades de inauguração das ampliações de uma instituição espírita à rua 
Eduardo Chanes, no 172, nesta capital, e que o faria na qualidade de conselheiro. 
 
Feita concentração final, o sr. Presidente declarou encerrada a sessão, da qual, na qualidade 
de secretário, lavro e assino a presente ata. 
 
José Herculano Pires, secretário 
Antonio Batista Lino, presidente 
 
 











Ata # 6 – 06 de setembro de 1947 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos seis de setembro de mil novecentos e quarenta e sete, na Sede da Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, à Avenida Irradiação número cento e cincoenta e oito, nesta 
capital do Estado de São Paulo, sob a presidência do confrade João Jorge Cordeiro, 
reuniram-se os confrades 

d. Anita Briza, 
Antonio Batista Lino, 
doutor Ary Lex, 
Carlos Antonio Trombelli, 
Eugênio Bruno Severino, 
doutor José Adolfo Carlos Amarante, 
José Herculano Pires, 
José Panetta, 
doutor Sebastião Guedes de Souza, 
doutores Stoll Nogueira e 
Trajano Xavier Correia, 
comigo Julio Abreu Filho, servindo de secretário. 

Compareceram ainda os suplentes 
Antônio Rodrigues Montemor e 
Hermínio de Silva Vicente. 

Aberta a sessão depois da prece inicial, deixou de ser lida a ata da sessão anterior, por não 
havê-la preparado o secretário, companheiro Herculano Pires, pelo que, consultada a casa, 
ficou resolvida que a mesma seria lida oportunamente. Não havendo expediente, o sr. 
Presidente passou à ordem do dia que foi a seguinte: 1ª - Questão da escolha dos membros 
regionais do Conselho; 2ª - Plano de uma revista para órgão da U.S.E.; 3ª - Quadro de 
voluntários para o trabalho de organização da U.S.E.; 4ª - Planejamento de trabalhos. 
Abrindo os debates sobre o primeiro ponto o presidente pede  ao companheiro José 
Herculano Pires, que na sessão anterior levantara a questão, indicando que o presidente da 
D.E. fosse convocado para prestar esclarecimentos quanto à maneira porque a Diretoria 
Executiva estava organizando o trabalho de eleição de Conselheiros Regionais. Este 
confrade tomou a palavra para dizer que a Diretoria Executiva estava intervindo na eleição 
da escolha daqueles Conselheiros e que assim praticava um ato anti-democrático, errado e 
infringente dos estatutos que o Congresso Espírita elaborara para organização da U.S.E. e 
pedia ao presidente da D.E. que desse explicação. Responde este que as acusações ora 
levantadas eram vagas, imprecisas, não se cingiam a fatos e, por isso, não se sentia em 
condições de dar explicações, pedia fatos, coisas objetivas e não acusações que nada 
contribuíam para resolver possíveis erros, dúvidas ou incompreensões; respondendo, o 
companheiro Pires pôs a questão em termos mais claros, dizendo que: a – a diretoria 
executiva estava interferindo na eleição dos conselheiros; b – que estava pedindo aos 
espíritas de uma região que votassem em nomes para representar outras regiões. Volta a 
falar o Comandante Armond, Presidente da D. E., explicando que a vista dos dispositivos 
do estatuto da U.S. E, dois caminhos podiam ser escolhidos; que a Diretoria Executiva, em 
deliberação coletiva, havia escolhido aquele que se lhe afigurava mais simples e mais 
prático; que a intenção de D. E. fora provocar a escolha de elementos  em todas as regiões, 
mesmo naquelas onde o trabalho de unificação ainda fosse fraco ou nulo; que o sistema 
usado de pedir às entidades que apontassem nomes, não é antidemocrático nem representa 



intromissão da D.E.; que à vista das dificuldades de organização no interior, tal processo 
parecera conveniente e operante; que uma vez coligidas  as indicações, a D.E. iria remeter 
os resultados ao Conselho, a fim de fazer a apuração. Assim sendo, o simples fato de apurar 
votos não significava interferência na eleição. Em aparte o doutor Ary Lex pergunta se há 
algum artigo dos Estatutos que esteja sendo infringido; procedida a leitura verifica-se que 
não há infração. Em outro aparte o doutor Amarante opina que o procedimento da 
Diretoria Executiva está certo. Encerrada a exposição do assunto pelo presidente da D.E., 
o companheiro José Herculano Pires manda à mesa a seguinte proposta: “Proposta 
Herculano. Que seja mantido o atual sistema de pedidos de indicação de nomes. Que os 
nomes indicados para cada zona – pelos elementos dessa mesma zona – sejam enviados ao 
Conselho, para apuração. Que os nomes indicados para zonas diferentes daquelas em que 
residem os indicantes , sejam considerados de nula indicação”. Posta em discussão e 
encerrada esta o senhor presidente pôs a mesma em votação, verificando a sua rejeição por 
seis votos contra cinco. Então o companheiro Antonio Batista Lins apresentou outra 
proposta que era a seguinte: “Que seja mantido o atual sistema de pedidos de indicação de 
nomes. Que os nomes indicados para cada zona – pelos elementos dessa mesma zona – 
sejam enviados ao Conselho, para apuração. Na hipótese de não haver indicações de um 
membro residente na própria zona, serão aproveitadas as indicações de outras zonas , sendo 
o nome mais votado submetido à apuração”. Encerrada a discussão dessa proposta, é ela 
posta em votação e aprovada por seis votos contra cinco. O secretário fez a seguinte 
declaração de nota: “ Sr. Presidente, Srs. Companheiros. A proposta do companheiro Lino 
é simpática e, noutras circunstâncias, lhe daria meu voto. Neste caso não. O Conselho 
levantou uma questão do direito de os espíritas de uma zona indicarem representantes 
regionais de outras zonas; chamou isto de intromissão da D.E. e de atitude antidemocrática; 
os que assim pensam agarram-se a pontos de vista respeitáveis, mas teóricos. Não é, pois, 
lógico, que, impugnam o direito de os espíritas de uma zona, votarem em outras zonas onde 
houver votantes, aceitemos ou antes, estabeleçamos o direito de votos em zonas estranhas, 
apenas porque ali não houve eleição. Acho que ou a eleição, isto é, o direito de votar deve 
ser restrito às zonas para todos os votantes, ou extensivos a todas as zonas. É a sabedoria do 
Conselho que vai escolher. No que não concordo é que haja dois critérios divergentes. Só 
por isso nego meu voto à proposta Lino e faço questão de consignar os motivos”. O 
confrade doutor Amarante mandou à mesa o seguinte voto escrito: “Sou voto vencido pelas 
seguintes razões: O Conselho Deliberativo não pode apurar a eleição de um Conselho 
Regional, se ele não é votado pelos Centros adesos que integram a zona já demarcada pelo 
Conselho. E isto porque contraria a letra do § 2º do Artigo oitavo dos Estatutos e o próprio 
espírito da U.S.E., cujo Conselho deve, necessariamente, representar e traduzir o 
pensamento de todos os Centros adesos. Não posso reconhecer como justa a eleição de um 
Conselho Regional para determinada zona, isto é, como o representante no Conselho, do 
pensamento, movimento, trabalho, interesses de uma zona, quando não foi votado pelos 
Centros que a compreendem, e sim por elementos de outras zonas, embora idôneos. No 
caso do trabalho encetado pela Diretoria, pedindo a indicação de nomes, não ser coroado 
de êxito, verificando-se a omissão de indicações para uma ou mais zonas, a U.S.E. deveria 
insistir juntos aos Centros componentes da zona ou zonas onde não tenha havido 
indicações, para a remessa dos nomes, a fim de que o Conselheiro afinal eleito 
representasse de fato e de direito os Centros compreendidos na zona”. Passando ao 
segundo tema da ordem do dia tomou a palavra o companheiro Julio Abreu Filho  que 
disse, em resumo, o seguinte: “Em sessão anterior pretendeu expor um plano de uma revista 
espírita que viesse a ser o órgão da U.S.E. Tantos foram os apartes e intromissão que não 



conseguira chegar a termo. Sua proposta não fora ouvida nem votada, mas sim uma 
proposta da própria presidência. Desse jeito, fora constituída uma comissão para estudar o 
assunto, na qual o seu nome fora incluído. Tal comissão fizera uma reunião, a que haviam 
comparecido quatro de seus cinco membros, os quais haviam acordado em apresentar o 
seguinte parecer: “Parecer. A comissão abaixo assinada, que o Conselho Deliberativo 
designou para dar parecer sobre o projeto de lançamento de uma revista que venha a ser o 
órgão da União Social Espírita, assim se desincumbe: I – Examinados os estatutos da U.S.E. 
, verifica-se que é possível e, mais que isso, é prevista a organização da propaganda pela 
publicidade escrita. II – O plano apresentado é de lançamento imediato de uma revista de 
alentado número de páginas, com artigos de divulgação de cultura espírita, servindo aos 
reclamos de adultos, de jovens e da infância. A revista, pelo plano apresentado, tornar-se-á 
a melhor do Brasil e uma das melhores no assunto. III – A disposição é de se fazer um 
número test, cuja tiragem deve-se alcançar de cinco mil a seis mil exemplares, e um custo 
de dezesseis a vinte mil cruzeiros. IV – Esse número seria distribuído por todo o Brasil, 
fazendo-se um apelo para a manutenção da revista. V – A comissão é de parecer que se 
escolha o tipo médio, das três apresentadas, porque: i – é tecnicamente impraticável, no 
momento, o tipo mais agradável, isto é, o formato de seleção da Reader’s Digest; ii – é por 
certo um pouco mais barato do que o tipo maior apresentado, mas o formato goza de mais 
simpatia do público. VI -  A comissão examinou os dois nomes apresentados “Seleções 
Espíritas” e “Zodíaco” e prefere o primeiro, recomendando que se publique como órgão 
oficial da U.S.E. VII – A comissão é de parecer que as Seleções Espíritas sejam publicadas 
como ´órgãos da U.S.E. e que, desde que esteja firmada a revista no conceito do público, 
poderá, a juízo do Conselho da U.S.E., ser continuada como propriedade  de uma 
sociedade anônima. VIII – A comissão é de parecer que seja aberta uma subscrição entre 
os membros do Conselho, os dirigentes das quatro grandes entidades patrocinadoras da 
U.S.E. e os espíritas em geral, para constituir um fundo para lançamento da revista. Este 
fundo seria devidamente escriturado para que, na hipótese de se constituir oportunamente, 
a sociedade anônima, aludida no item VII, os subscritores receberiam as ações respectivas, 
ou aquela importância , caso contrário. IX – A comissão é de parecer que, em se tratando 
de assunto executivo, o Conselho Deliberativo autorize a Diretoria Executiva a constituir 
uma comissão de três pessoas para tomarem a direção das Seleções Espíritas. X – A comissão 
é de parecer que todas as informações ao Conselho Deliberativo sejam prestadas por 
intermédio da D.E., de vez que, o corpo redatorial e a direção da revista são simples 
coadjuvantes  da Diretoria Executiva. São Paulo, seis de setembro de mil novecentos e 
quarenta e sete. Assinados: Doutor Stoll Nogueira, A.B.Lino, Julio Abreu Filho, Relator e 
Edgard Armond.” Deixa de assinar o membro da comissão companheiro Pedro de 
Camargo, por ausente a reunião da comissão e a esta sessão. Posto em discussão o parecer 
ninguém usou da palavra; posto a votos foi aprovado por unanimidade. Passando ao 
terceiro ponto da ordem do dia, a formação de quadros de voluntários para o trabalho de 
organização da U.S.E., proposto na reunião anterior pelo companheiro Herculano Pires, 
foi o assunto ligeiramente debatido, tendo a casa resolvido que: i – a D.E. organizasse um 
quadro de voluntários que estivessem dispostos a visitar centros e outras associações 
espíritas por todos o estado, a fim de explicar de viva voz os objetivos da U.S.E. e a 
necessidade de unificação; ii – que esses voluntários podem ser ou não pertencentes ao 
quadro do Conselho, da D.E. ou das sociedades patrocinadoras, mas devem ser pessoas 
que estejam à altura de tal tarefa de propaganda; iii – que os membros do Conselho devem 
dar o exemplo e realizar tal propaganda, independente de credenciais especiais; iv – que os 
voluntários estranhos ao Conselho Deliberativo devem ser preparados e credenciados pela 



D.E. [Pelo adiantado da hora e dada a importância do último ponto da ordem do dia, ficou 
ele transferido para ordem do dia da sessão seguinte, a realizar-se no último sábado do mês, 
ainda se considerando a necessidade de melhor estudo da matéria pelos senhores 
conselheiros. Feita a prece final e uma irradiação em favor do menor  Arnaldo Briza, a 
pedido da sua progenitora e nossa companheira de Conselho, o presidente deu a sessão 
por encerrada. Em tempo: na relação dos conselheiros presentes por um lapso deixou-se de 
mencionar o nome de d. Luiza Pessanha de Camargo Branco, que foi presente durante 
toda a sessão. Para constar, eu, Julio Abreu Filho , secretario, lavrei a presente ata que, lida 
e achada conforme, vai devidamente assinada. Digo: Ficam inutilizadas as linhas desde a 
de número vinte e cinco em diante, onde começa o trecho “Pelo adiantado da hora etc]. 
Passando-se ao quarto ponto da ordem do dia, o planejamento do trabalho da D.E., assunto 
que vinha sendo protelado desde várias sessões, a casa considerou que como o mesmo vinha 
sendo executado satisfatoriamente e, além disso, alguns itens já haviam sido objetos de 
deliberação especial, como o setor de propaganda e publicidade, o mesmo fosse aceito nas 
suas linhas gerais. De acordo com a praxe estabelecida o senhor presidente marcou uma 
sessão ordinária para o dia vinte e sete do corrente, último sábado do mês, determinando 
que fossem feitas as determinadas comunicações. Feita a prece final e uma irradiação em 
favor do menor Arnaldo, filho da nossa companheira de Conselho, d. Anita Briza, o 
presidente deu a sessão por encerrada, de que, para constar eu, Julio Abreu Filho , 
secretário, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 
 
Terminada a leitura  o confrade José Herculano Pires declarou que a ata não era a expressão 
da verdade no que se referia às suas palavras em relação ao primeiro tema da ordem do dia. 
Assim pedia um retificação. Depois de ligeira discussão ficou deliberado fazer uma 
retificação no sentido de se entender que o confrade Herculano não havia pronunciado as 
expressões que a ata consignou e que deviam representar uma interpolação feita pelo 
secretário. Do que lavrei  o presente aditivo que, depois de submetido à opinião do 
reclamante vai devidamente assinado. 
 
Julio Abreu Filho, secretário. 
 

















Ata # 7 – 27 de setembro de 1947 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos vinte e sete de setembro de mil novecentos e quarenta e sete, na cidade de São Paulo, 
à Avenida Irradiações número cento e cincoenta e oito, sede da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, às quinze e meia horas reuniu-se o Conselho Deliberativo da União 
Social Espírita, tendo assumido a presidência o confrade João Jorge Cordeiro comigo Julio 
Abreu Filho, servindo de secretário. Responderam a chamada os confrades 

doutor Ary Lex, 
dona Anita Briza, 
Antonio Batista Lino, 
Carlos Antonio Trombeli, 
Eugenio Bruno Severino, 
João Adolpho Chaves Amarante, 
José Herculano Pires, 
José Panetta, 
doutor José Romito, 
doutor Luis Monteiro de Barros, 
Dona Luiza Pessanha de Camargo Branco, 
Pedro de Camargo, 
doutor Saul Stoll Nogueira, 
doutor Sebastião Guedes de Souza, 
faltando com causa justificada os confrades Benedito Godoy Paiva e doutor Trajano 
Xavier Correa. 

Feita uma prece inicial pelo presidente foi aberta sessão. Lidas e aprovadas as atas das 
sessões anteriores passou-se ao expediente que contou do seguinte: uma carta da D.E. sobre 
o abuso do nome da U.S.E., feito nalgumas tribunas espíritas, em conexão com interesses 
partidários; um comunicado da D.E. encaminhando a correspondência recebida da 
Confederação Espírita Panamericana (CEPA); comunicação da escolha dos companheiros 
Pedro de Camargo, Julio Abreu Filho e Antonio Batista Lima para constituírem a comissão 
encarregada da confecção da revista “Seleções Espíritas”; reiterando o pedido de criação do 
Departamento da Juventude da U.S.E.; lembrando a necessidade de organização do quadro 
de contribuições mensais; urgindo a necessidade de nomeação de três comissões para 
projetar a uniformização das práticas espíritas doutrinárias; um longo oficio da Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul, apelando a U.S.E. para se filiar a Federação Espírita 
Brasileira; um pedido da D.E. de nomeação de uma comissão de revisão dos anais. Nada 
mais havendo o senhor presidente passou à ordem do dia que constava do seguinte: 1º 
necessidade de um regimento para Conselho Deliberativo da U.S.E.; 2º declaração pública 
sobre a questão política; 3º convite da CEPA; 4º organização do Departamento da 
Juventude da U.S.E; 5º contribuições mensais; 6º nomeação de comissões; 7º caso da 
Federação Espírita Brasileira; 8º nascimento de Allan Kardec. Tratando do primeiro ponto 
o companheiro Julio Abreu Filho disse da necessidade de um regulamento que viesse 
contribuir para a maior organicidade entre o Conselho e a Diretoria Executiva. Este 
reclamava, com razão, medidas que na verdade o Conselho já havia votado mas que, por 
falta de organização da Secretaria do Conselho, que não tinha continuidade, a D.E. ficava 
ignorando, como aconteceu em vários assuntos que estavam em pauta no expediente da 
presente sessão. Depois de ligeira discussão em que participaram vários companheiros, 
ficou deliberado considerar o assunto objeto de deliberação, encarregado o secretário de 



elaborar um projeto de regimento que deverá ser apresentado na próxima sessão ordinária. 
Retira-se o companheiro Pedro de Camargo, justificando que o fazia por um caso de força 
maior. Passando ao segundo item usaram da palavra os doutores Stoll Nogueira e 
Amarante; o secretário deu explicações pelos fatos alegados pela D.E. reforçando com fatos 
de seu conhecimento. Foi deliberado adotar a sugestão feita pela D.E. e fazer um 
comunicado à imprensa espírita e profana. Em discussão o terceiro item, toma a palavra o 
confrade José Herculano Pires que defendeu o ponto de vista da adesão à CEPA, cujo 
elogio fez, comparando-a, em escala internacional, ao movimento da U.S.E. no nosso 
estado. Terminou propondo a nomeação de uma comissão para estudar o assunto. Posta 
em votos foi aprovada. O doutor Amarante manifestou-se contra a adesão por achar que a 
U.S.E. estava em processo de formação e não poderia se arrogar(?) o direito de representar 
o espiritismo paulista e muito menos brasileiro. O senhor presidente indicou e a casa 
aprovou a indicação da seguinte comissão: dona Luiza Branco, José Herculano Pires e 
doutor Amarante. Depois de justificar-se, retirou-se dona Anita Briza. Em discussão o 
quarto item sobre organização da Juventude Espírita a casa deliberou autorizar a Diretoria 
Executiva a organizar um plano e submetê-lo oportunamente ao Conselho Deliberativo, 
podendo aproveitar a sugestão do doutor Ary Lex, em nome da União da Mocidade 
Espírita. Passando-se ao quinto item, relativo à cota mensal o confrade Herculano Pires 
sugeriu que fosse organizado pela D.E. um corpo de contribuintes individuais, 
conselheiros, membros da direção e espíritas em geral. Depois de ligeira intervenção de 
outros companheiros, ficou decidido que tal lista tivesse um caráter muito amplo e muito 
liberal e que do assunto ficasse encarregada a Diretoria Executiva. Abordado o sexto item 
a casa deliberou que se oficiasse à D.E. autorizando-a a organizar as três comissões para 
projetar a unificação doutrinária, podendo escolher seus membros entre os componentes 
do Conselho, da Diretoria ou elementos estranhos a esses organismos. O último item, 
relativo ao caso da Federação Espírita Brasileira foi objeto de observações criteriosas, tendo 
sido julgado de deliberação para o que foi constituída uma comissão encarregada de estudá-
lo e apresentá-lo na próxima sessão, e que ficou composta dos companheiros doutor Stoll 
Nogueira, Comandante Armond e Julio Abreu Filho. Abordando-se o último item, sobre 
a passagem natalícia de Allan Kardec, o presidente declarou que iria falar em nome do 
Conselho nalgumas sociedades espíritas; dona Luiza Branco comunicou que fora designada 
para falar na Liga Espírita no próximo dia 4 em nome da U.S.E.. O senhor presidente 
comunicou à casa que no próximo mês a presidência caberá ao confrade Julio Abreu Filho 
e na próxima sessão a secretaria caberá ao doutor Luiz Monteiro de Barros. O confrade José 
Herculano Pires comunicou a próxima realização de semanas espíritas em Bauru e Franca, 
sugerindo que a U.S.E. por intermédio de sua Diretoria Executiva enviasse um manifesto 
aos espíritas reunidos naquelas duas importantes cidades, para o que apresentava, sob a 
forma de sugestões, as bases do mesmo manifesto. Aprovada a ideia, o rascunho 
apresentado vai ser remetido à D.E.. Para terminar a casa resolveu pedir à D.E. informações 
sobre o desenvolvimento que está tendo o quadro de voluntários, recentemente autorizado 
pelo Conselho. Por nada mais haver a tratar, o presidente disse ligeiras palavras sobre a 
próxima efeméride de três de outubro e pediu ao companheiro José Herculano Pires que 
fizesse a prece de encerramento. Ao que, para constar Julio Abreu Filho, servindo de 
secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada. 
 
João Jorge Cordeiro, presidente 
Julio Abreu Filho, secretário 











Ata # 08 - 25 de outubro de 1947 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos vinte e cinco de outubro de mil novecentos e quarenta e sete, na cidade de São Paulo, 
à Avenida Irradiação, número cento e cinquenta e oito, na sede da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, às quinze e meia horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da União 
Social Espírita, tendo assumido a presidência o confrade dr. Julio Abreu Filho, comigo, 
Luiz Monteiro de Barros, servindo de secretário. Responderam à chamada os confrades: 

Dr. Ary Lex, 
Dna. Anita Briza, 
Antonio Baptista Lino, 
Dr. Carlos Antonio Trombelli, 
Eugenio Bruno Severino, 
José Herculano Pires, 
José Panetta, 
Dna. Luiza Peçanha de Camargo Branco, 
Sebastião Guedes de Souza e 
Dr. Saul Stoll Nogueira. 

Feita a prece inicial, o sr. Presidente abre a sessão. Lida a ata anterior, foi ela aprovada sem 
discussão. Passou-se ao expediente, que constou do seguinte: 1º, Informações do 
presidente: a) declaração sobre política; b) carta do sr. Trajano Xavier Correia; c) caso da 
Federação Espírita Brasileira; d) caso da C.E.P.A.; 2º, Relatório da D.E.; 3º, Outras 
ocorrências (Caso dos Anais; falta da secretária do C.D.). O sr. Presidente declarou que já 
havia sido feita a declaração publica, pelos jornais, da neutralidade poli1tica da USE. A 
seguir foi lida a seguinte carta dirigida ao CD da USE pela União Federativa Espírita 
Paulista: 
 

São Paulo, 22 de outubro de 1947. 
 
Ilmos. Srs. Membros do Conselho Deliberativo da USE 
Prezados confrades, 
Saúde e paz em nome de Jesus. 
 
Tendo o confrade sr. Trajano Xavier Corrêa solicitado sua substituição no 
Conselho Deliberativo da USE, pelo fato de haver sido convidado e aceito para 
participar da chapa para candidato a vereador, vimos pela presente informar a 
essa Instituição que estamos estudando a escolha de um outro companheiro 
para membro do citado Conselho. Enquanto perdurar essa fase de estudos, a 
União Federativa Espírita Paulista far-se-á representar nas reuniões do 
Conselho por um de seus Diretores que, para tal, se apresentará munido da 
respectiva credencial. 
 
Anexamos à presente, uma cópia da carta a nós dirigida pelo sr. Dr. Trajano 
Xavier Corrêa. 
 
Com os nossos votos de paz, amor e progresso espiritual, subscrevemo-nos 
fraternalmente. 
 
Caetano Mero 
Presidente 



 
A seguir foi lida a referida carta do sr. Trajano à União Federativa. Pede, então, a palavra, 
dna. Anita Briza e propõe ao Conselho que oficie à União Federativa no sentido de ela não 
aceitar a renúncia do sr. Trajano. Realçadas as altas virtudes do mesmo conselheiro 
demissionário, o CD aprova, por unanimidade, a proposta de dna. Anita Briza, embora, 
em tese, a União Federativa já tivesse aceita a renúncia do mesmo. A seguir foi lido o 
parecer da comissão encarregada de estudar a proposta de filiação da USE à Federação 
Espírita Brasileira, e que foi o seguinte: 
 

“Considerando: 1º Que a sugestão da referida federação (Trata-se da Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul) não é feita em caráter oficial, mas particular; 
2º Que a Federação Espírita Brasileira, até o momento, tem demonstrado o 
maior desinteresse pelo movimento de unificação que está sendo realizado pela 
USE em nosso Estado, bem como pelo da própria entidade em si mesma, 
bastando notar sua recusa em publicar qualquer notícia enviada pela USE 
desde os primórdios do movimento; não comparecer, nem se fez representar 
no Congresso de junho, nem posteriormente demonstrou qualquer interesse 
pela existência da USE; 3º Que não pode ela alegar ignorância deste 
movimento não só pela sua própria envergadura como pelas notícias que lhe 
tem sido enviadas diretamente, como ainda pelo fato de ser esse nosso 
movimento publicado até mesmo na imprensa estrangeira com largos e 
minuciosos pormenores; 4º Que este assunto de filiação, sobre não ser no 
momento para nós fundamental, mas simplesmente ocasional, não deve ser 
tratado por vias indiretas e de forma sigilosa dada a clareza, desassombro e alta 
finalidade de nosso movimento. 5º Em consequência, a Comissão resolve: a) 
que se oficie à Federação Espírita do Rio Grande do Sul agradecendo seus bons 
propósitos de uniformidade de trabalho e entrelaçamento de esforços para a 
organização e incremento do espiritismo nacional, pontos esses que, aliás, 
constam de nosso programa de ação; e por outro lado sendo oportuna e 
aconselhável a reunião de um Congresso Espírita Nacional, estaremos prontos 
a trocar com essa Federação ou outra qualquer, ideias a respeito e mesmo 
iniciar entendimentos. b) Aguardar qualquer demonstração de interesse por 
parte da Federação Espírita Brasileira, de forma direta e oficial, no que se refere 
à adesão da USE para que assim o problema possa ser encarado, discutido e 
resolvido de forma desembaraçada e satisfatória para ambas as entidades. 
São Paulo, 16 de outubro de 1947. 
Julio Abreu Filho, Stoll Nogueira, Edgard Armond.” 

 
A seguir se tratou do caso da CEPA e o J. Herculano Pires pede que a leitura do parecer da 
Comissão seja transposta para o fim da sessão. A seguir, tratando-se do caso dos Anais do 
Congresso de junho, foi nomeada uma comissão de revisão dos mesmos, composta pelos 
confrades Pedro de Camargo, Julio Abreu Filho e Edgard Armond; essa comissão 
deliberará em caráter definitivo, incumbindo-se de apresentar os Anis, devidamente 
revistos, à DE para serem publicados. Passou-se, então, à ordem do dia, que constou do 
seguinte: 1º Proposta do sr. Stoll Nogueira; 2º Relatório da DE: a) membros regionais digo, 
contribuições mensais; b) comissões de padronização das práticas espíritas; c) quadros de 
voluntários; d) membros regionais do Conselho; e) Anais do Congresso; f) Delegados 
distritais da Capital; g) Estatística mensal. O sr. Presidente apresenta então o livro para a 
mensalidade de cada conselheiro, mensalidade variável para cada conselheiro e também 
para cada mês, lembrando também a necessidade de o Conselho contribuir com fundos, a 



título de empréstimo, para o jornal da USE. A seguir se discute sobre as comissões de 
padronização das praticas espíritas, as quais ficaram assim constituídas: a) Religião – Pedro 
de Camargo, Benedito de Godoy Paiva e Luiz Monteiro de Barros; b) Filosofia – Julio 
Abreu Filho, José Herculano Pires, José Romito; c) Ciência – Ary Lex, João Jorge Cordeiro, 
Saul Stoll Nogueira, Julio Abreu Filho e Luiz Monteiro de Barros. A essa altura, o 
presidente da DE, então presente, pede a palavra e, referindo que entidades espíritas 
integrantes da USE subscreviam ou endossavam candidaturas a cargos políticos das 
próximas eleições, pede se reiterem as afirmações já publicadas a respeito de politica e lê a 
nota que deveria ser enviada aos jornais, sendo ela aprovada por unanimidade. O 
conselheiro Luiz Monteiro de Barros propõe então que, após as eleições, serenados os 
ânimos, a USE proponha uma declaração politica a todas as entidades adesas, mormente 
às quatro da Capital, que foram as patrocinadoras do movimento de unificação, a fim de 
que, de uma vez para sempre, se evitem esses abusos ou essas negligências tão prejudiciais 
para o renome e prestigio da USE. O conselheiro Herculano Pires propõe que os membros 
da DE se considerem convidados permanentes às reuniões do CD, o que é aprovado 
unanimemente. Com a palavra o conselheiro Antonio Baptista Lino propõe a criação da 
“comissão social", o que é recusado por não se enquadrar no estudo de “padronização das 
práticas espíritas”, proposta esta que deverá ser aproveitada em ocasião mais adequada, não 
devendo, pois, ser esquecida. Quanto ao “quadro de voluntários”, ficou deliberado que se 
oficie à DE o que já havia sido deliberado em sessões anteriores, e que, por esquecimento 
do secretário da mesa, não foi levado ao conhecimento da DE. A seguir se passa a tratar do 
caso dos conselheiros regionais e o Conselho delibera, por proposta do conselheiro Luiz 
Monteiro de Barros, que, nos casos de empate, o Conselho eleja o correligionário que 
contar com a sua preferencia, justificada esta por um ou mais conselheiros, caso os 
‘empatantes’ não sejam conhecidos por nenhum conselheiro, então a DE ficara incumbida 
da escolha, de acordo com suas próprias preferencias, sem necessidade de serem essas 
escolhas aprovadas pelo Conselho. No caso de não haver empate não surgiria dificuldade 
alguma, pois o mais votado seria eleito. Nessas condições se elegeram os seguintes 
conselheiros regionais: 2ª Zona: Ewerton Fraga; 3ª Zona: Germano E. dos Anjos; 4ª Zona: 
José Sales; 5ª Zona: José Dias; 6ª Zona: Wilson Ferreira de Mello; 7ª Zona: João Brandão; 
8ª Zona: Jaime Monteiro de Barros; 9ª Zona: Thomaz Novelino; 10ª Zona: Na dependência 
da DE; 11ª Zona: Laura Santos Albuquerque; 12ª Zona: Clotilde Veiga de Barros; 13ª Zona: 
Manoel Paula Cerdeira; 14ª Zona: Na dependência da DE; 15ª Zona: Saturnino Berbel; 16ª 
Zona: Na dependência da DE. Por informação da DE, o Conselho tomou conhecimento 
das Uniões Municipais já formadas, e que são as seguintes: Bauru, Jacareí, Sorocaba, 
Itapira, Porto Feliz, São José dos Campos, Mari1lia, Ribeirão Preto, Catanduva, São Roque, 
Jaú, Taubaté, Tupã, Mogi das Cruzes, Ourinhos, Pindamonhangaba, Caçapava, Jaboticabal 
e Jundiaí, sendo dezenove ao todo. A seguir foi aprovada a relação das pessoas nomeadas 
para delegados distritais da Capital, a saber: Avelino Silva Cabral (Lapa); Benedito dos 
Santos (Bom Retiro); Honório José Ferreira (Casa Verde); Honório Fragoso (Vila Maria); 
José Cupertino Filho (Cambuci); José Rodrigues Pires (Vila Carrão); José Rocha 
(Pinheiros); José Rezende (Luz); José Ruiz (Mooca); José Boide ( Casa Verde): José N. 
Bacelar (Penha); Jorde Abdala (Indianópolis); João Wiem (Pinheiros); João da Rocha 
(Santana); João José Cabreira (Lapa); Monir Stephan (Mooca); Moacir Barbosa Cardoso 
(Vila Mariana); Manuel Moreno Latorre (Belemzinho); Manoel da Rocha (Penha); Nair 
Moura (Bosque da Saúde); Sergio Leite (Maranhão) e José Agnelo (Vila Clementina), ao 
todo vinte e dois. A seguir o Conselho tomou conhecimento da estatística que sintetiza o 
movimento da USE até a data de 25 de outubro de 1947, dados esses que constavam do 
relatório que a DE enviara ao Conselho. Entra em discussão uma proposta apresentada no 
início da sessão pelo sr. Stoll Nogueira e que consta da criação de uma comissão de cinco 



membros do Conselho, renovando-se mensalmente três de seus membros, obrigando-se a 
reuniões semanais e com a finalidade de se por permanentemente em contato com a DE, 
a fim de facilitar o intercâmbio existente entre a DE e o Conselho nas soluções a serem 
dadas aos casos urgentes; nessas condições, por proposta do sr. Herculano Pires, essa 
comissão agirá em nome do Conselho, porém sujeitando-se a posterior deliberação do 
mesmo Conselho em relação aos casos sobre que deliberar. A proposta é aprovada por 
unanimidade, bem como seu complemento, ficando nomeada a primeira comissão, a saber: 
Ary Lex, Anita Briza, Benedito Godoy Paiva, Carlos Antonio Trombelli e Eugenio Bruno 
Severino. A seguir tratou-se do caso da adesão da USE à CEPA, tenho lido, separadamente, 
seus pareceres os membros da respectiva comissão, dna. Luiza Peçanha de Camargo Branco 
e o sr. Herculano Pires. O Conselho aprovou por unanimidade as conclusões a que chegou 
a comissão e que se fundamentaram nas seguintes considerações: 1º Fins elevados de 
espiritualismo e maior união dos espiritas do continente americano; 2º Organização 
democrática da CEPA, por ter provindo esta de um congresso no qual tomaram parte ativa 
e eficiente organizações e eminentes confrades brasileiros; 3º Rotatividade da direção da 
CEPA, por todos os países americanos, não havendo assim a supremacia de um sobre o 
outro; 4º A adesão à CEPA deve ser feita por meio de ofício declarando as razões por que 
a USE não se filia e programada, desde já, a modificação, no próximo congresso, para 
condições menos rígidas, na filiação de entidades à mesma. Por estar ausente, deixou de 
assinar o parecer o terceiro membro da comissão Dr. José Adolfo Carlos Amarante. A 
seguir, por sugestão od dr. Ary Lex, o Conselho tomou providências acerca dos conselheiros 
que não têm comparecido às reuniões, bem como dos suplentes que não compareceram 
para ser empossados. Por nada mais haver a tratar, após uma prece de agradecimento, o sr. 
Presidente dá por encerrados os trabalhos. Do que, para constar, eu, Luiz Monteiro de 
Barros, servindo de secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai 
devidamente assinada. 
 
 
Luiz Monteiro de Barros, secretário 
Julia Abreu Filho, presidente 





















Ata # 09 – 29 de novembro de 1947 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
 
A vinte e nove de novembro de mil novecentos e quarenta e sete, às quinze horas, reuniu-
se o Conselho Deliberativo da União Social Espírita, na sede da Federação Espírita de S. 
Paulo, à avenida Irradiação, número cincoenta e oito, na Capital de S. Paulo. À presidência, 
por ser rotativa, coube ao dr. Luiz Monteiro de Barros que fez a prece inicial e uma breve 
dissertação sobre os trabalhos da União social espírita e consequente unificação dos 
espíritas. Abertos os trabalhos, , verificou-se a presença dos seguintes conselheiros: Anita 
Briza, Antonio Batista Lima, dr. Ary Lex, Benedita Godoi Paiva, Eugênio Bruno Severino, 
João Jorge Cordeiro, José Herculano Pires, José Paneta, dr. Saul Stoll Nogueira, dr. 
Sebastião Guedes de Souza e Luiza P.C. Bianco como secretária; tendo justificado sua 
ausência: Carlos Antônio Pronvelhi, dr. Júlio Abreu Filho e Pedro de Camargo. Ao todo 
doze presentes, mais o confrade sr, Raul Soares, suplente; três faltas justificadas e quatro 
injustificadas. A secretária leu a ata da reunião anterior que foi posta em discussão e, em 
seguida, aprovada. Passou-se ao expediente que constou: primeiramente de carta do dr. 
Júlio de Abreu justificando a sua ausência e fazendo uma proposta que foi discutida na 
ordem do dia, leitura do ofício que a Diretoria Executiva enviou à Federação Espírita do 
Rio Grande do Sul e cujos dizeres constam da ata anterior, quando ia ser lido o ofício 
enviado à Confederação Espírita Pan-Americana, de Buenos Ayres, o confrade Ari Lex 
entregou á mesa outro ofício da mesma Federação Espírita do Rio Grande do Sul acusando 
o recebimento da resposta da União Social Espírita, aceitando as ponderações que esta lhe 
fez e propondo a convocação de um congresso que aquela Federação consultava se deveria 
ser sulino, apenas ou nacionalmente. Havendo várias opiniões a esse respeito, respeito, 
ficou decidido que essa discussão passaria para a ordem do dia. A secretária continuou com 
a leitura do expediente. Foi, então, lido o ofício dirigido, pela Diretoria Executiva, à 
Confederação Espírita Pan-Americana, de Buenos Aires, redigido de acordo com o já 
deliberado pelo Conselho na sua sétima reunião e cujos dizeres constam, também, da ata 
anterior. Tendo o sr. Presidente dito que a Diretoria Executiva pedia uma lista completa 
dos endereços dos conselheiros, assim foi feito. Passa-se à ordem do dia, cuja primeira 
discussão deveria ser sobre o regimento interno, do Conselho Deliberativo, que não foi 
apresentado visto o confrade, incumbido de elaborar o dito regimento, não ter podido 
comparecer. Estando presente o confrade Raul Soares, suplente, foi empossado. O dr. Ary 
Lex esclareceu que a senhora Maria Jamioni Novazzi não pode comparecer às reuniões, 
devido aos seus afazeres. O Conselho Deliberativo, aceitando plenamente as suas razões 
lamentando não poder contar com a sua excelente colaboração, vê-se forçado a abrir essa 
vaga em seu quadro. Verificando-se que o confrade Joni Doin teve quatro faltas, sem 
justificá-las, a ele foi aplicado o art.10 dos Estatutos, embora com bastante pesar dos seus 
companheiros do conselho, mas, também, como demonstração de que os estatutos devem 
ser sempre obedecidos. Ficou decidido que a Diretoria Executiva oficie ao confrade Joni 
Doin, comunicando-lhe que foi o mesmo atingido pelo art. 10, e expressando-lhe a mágoa 
dos seus companheiros por se veem privados , nesse setor, da sua colaboração. Abertas, 
desse modo, duas vagas, foram estas preenchidas por votação. A primeira feita pelos 
suplentes Raul soares, Hermínio Vicente e Antônio Rodrigues Montemor com o seguinte 
resultado respectivamente: dez votos; quatro votos; oito votos. Sendo, então, o confrade sr. 
Raul Soares empossado como membro efetivo do conselho Deliberativo. À segunda 
votação foram apresentados nomes de confrades ainda não suplentes visto ignorar-se se os 



suplentes já estavam cientes da sua escolha e se poderiam ou não aceitá-la. Nessa mesma 
ocasião ficou decidido que a secretária comunicasse à Diretoria Executiva que deveriam ser 
cientificados, ou reiterada a comunicação, da sua suplência, aos seguintes confrades: Santos 
Xaudó de Araújo, dr. Plínio Branco Piza Sobrinho, Sebastião Costa, Milano Neto, Raul 
Cury, dr. Dafnis de Freitas Vale, dr. Jonatas Fernandes Esteves Duaglio, ao todo nove 
suplentes, sendo entretanto possível qualquer omissão uma vez que estes nomes de 
suplentes foram apresentados apenas de  memória. Realizada a votação para a segunda vaga 
foi a seguinte a apuração: Wandick de Freitas, onze votos; Odilon Negrão, sete; Wilson C. 
de Sousa, nenhum; Antenor ramos, seis. Este resultado deverá ser comunicado à Diretoria 
Executiva para o competente ofício ao confrade Vandick de Freitas, cientificando-o da sua 
eleição para membro efetivo do Conselho Deliberativo. Apresentado livro de 
contribuições, cada confrade lançou aí a sua contribuição que a confreira sra. Anita Briza 
lembrou serem essas consideradas como mensalidade fixa e que o confrade José Herculano 
Pires confirmou que, de fato, tal fora decidido em ampla reunião. Foi recolhida a quantia 
de trezentos e noventa e cinco cruzeiros a qual o sr. Presidente se incumbiu de encaminhar 
ao tesoureiro da Diretoria Executiva. Apresentadas pelo dr. Ary Lex várias ponderações 
sobre o modo de a Comissão dos Cinco funcionar e reunir-se, ficou decidido que cada um 
dos cinco confrades deve, durante o mês, assistir às reuniões da Diretoria Executiva, 
reúnem-se, em seguida, pouco antes da reunião do conselho Deliberativo, preparando , de 
tal modo, a matéria a ser apresentada, o que evita delongas, às vezes inúteis, e a reunião 
não se prolongará para além de seu limite que fica, assim, fixado nas dezoito horas, por 
proposta do confrade J. Herculano Pires e que foi aprovada. Se a matéria a ser tratada não 
for esgotada, passará para a reunião seguinte. O mesmo confrade pede uma informação: se 
os membros da comissão sobre assuntos da Juventude são todos da mesma organização, o 
que de certo modo, prejudica a expansão dos trabalhos. Verificado que os três confrades 
que a compõem pertencem todos à União da Mocidade Espírita, depois de vários 
conselheiros opinarem, ficou decidido que essa comissão sejam acrescentados tantos 
membros quantos forem as juventudes já organizadas, dando-se disso conhecimento à 
Diretoria Executiva a fim de que esta oficie pedindo às próprias organizações juvenis 
indiquem seus delegados. Foram designados os outros três membros que devem completar 
o Conselho dos Cinco; são: Antonio Batista Lima, João Jorge Cordeiro e José Herculano 
Pires. Ficou ainda decidido que a denominação - Comissão de padronização – fique 
substituída pela expressão – Comissão de Orientação. Há apresentação de várias sugestões 
sobre as comissões de ciência, filosofia e religião. Por proposta do confrade J. Herculano 
Pires , aceita por unanimidade, foi escolhida uma comissão, digo decidiu-se que essas 
sugestões seriam estudadas por uma comissão designada para tal fim. A comissão composta 
pelos srs dr. Sebastião Guedes de Sousa, J. Herculano Pires e dr. Luiz Monteiro de Barros 
foi, também, unanimemente aceita. O confrade dr. Sebastião Guedes de Sousa propõe que 
a Diretoria Executiva oficie, primeiramente, às quatro entidades – Federação Espírita de 
São Paulo , União Federativa Espírita, Liga Espírita e Sinagoga Nova Jerusalém – pedindo 
que, de janeiro vindouro, em diante, cedam, à União Social Espírita, as suas respectivas 
sedes, nos dias em que costuma haver maior frequência, para oradores que a União Social 
Espírita designe e que, com temas por esta escolhidos, façam a propaganda da unificação 
dos espíritas, estendendo-se , mais tarde, esse pedido a outras organizações. Aprovada 
unanimemente. O confrade João Jorge Cordeiro faz um apelo aos companheiros para que, 
toda a vez que falarem, em publico, destinem os primeiros minutos das suas palestras ou 
conferências a esclarecimentos sobre fins e trabalhos da União Social  Espírita e a 
propaganda da mesma. Aceito unanimemente. O mesmo confrade propõe que se peça à 



Diretoria Executiva fazer esta o cadastro dos oradores espíritas de todo o Estado com 
especificação, é obvio, das suas especialidades. Aprovada. Novamente o ofício-resposta da 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul foi estudado. Nessa ocasião o confrade Bruno 
Severino comunica que, juntamente com o conselheiro Pedro Camargo, esteve no Rio 
Grande do Sul; foram recebidos com grande cordialidade pelos irmãos da lá os quais estás 
demonstrando apreciável eficiência no setor do espiritualismo. Transmitiu a saudação 
fraternal dos espíritas do estado sulino. Estudou-se, então, a proposta da Federação Espírita 
do Rio Grande: se se deve realizar um congresso dos Estados do Sul, apenas ou um 
congresso nacional. Depois expenderem-se várias opiniões, objecções e esclarecimentos, 
ficou deliberado que a Diretoria Executiva oficie, àquela entidade, explicando que os 
diversos congressos espíritas que se têm realizado criaram já o clima propício, as 
possibilidades e a experiência para um eficiente Congresso Nacional. Por proposta escrita 
do confrade do confrade dr. Júlio de Abreu, a qual foi unanimemente aprovada, a próxima 
reunião, devido aos feriados e maiores trabalhos do mês de dezembro p. futuro, será 
realizada no dia treze, segundo sábado do mês. Foram designados, para a próxima reunião 
, o presidente e o secretário, respectivamente, Luiza Branco e sr. Pedro de Camargo. Na 
falta deste , o dr. Sebastião Guedes de Sousa ou, ainda, o dr. Stoll Nogueira. Nada mais 
havendo a tratar-se, o sr. Presidente disse à secretária para fazer a prece de encerramento e 
agradecimento. De tudo lavrei a presente ata como secretária para isso designada, cuja ata, 
depois lida, discutida e aprovadas será por mim assinada e pelo presidente. 
Em tempo: Houve equívoco quanto ao preenchimento das vagas existentes no Conselho 
Deliberativo. Para a segunda vaga foi eleito o irmão Antônio Rodrigues Montemor com 
oito votos e não o irmão Vandick de Freitas cuja eleição foi para suplente do Conselho. 
Com referência à proposta do irmão José Herculano Pires, foi ela no sentido de serem 
também convocados jovens de organizações espíritas que não têm juventude organizada 
ainda. Luiza Branco 

















Ata # 10 - 13 de dezembro de 1947 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos treze dias do mês de dezembro de mil e novecentos e quarenta e sete, no local de 
costume, reuniu-se o Conselho Deliberativo da U.S.E., às 15 horas e 32 minutos, sob a 
presidência da nossa irmã d. Luiza Peçanha de Camargo Branco e servindo de secretário, 
Sebastião Luiz Guedes  de Souza. Fez a prece inicial o irmão João Jorge Cordeiro. Foi feita 
a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada com as retificações que lhe foram 
apensas em tempo. Constou do expediente a justificação de ausência de d. Anita Brisa, 
Carlos Antonio Trombelli e dr. Jose Romito. Foi adiada a leitura do relatório semestral da 
D.E. sobre as suas atividades. O dr. Luiz Monteiro de Barros, falando em nome da comissão 
anteriormente nomeada para tratar da divisão do Conselho em várias comissões, propôs o 
que segue, com aprovação unânime do C.D.: Comissão de Doutrina. Orientação do 
trabalho da U.S.E. como seja – a) Estabelecimento de programas e escolha dos temas de 
atualidade, segundo os interesses da doutrina e do movimento de unificação; - b) 
estabelecimento de um sistema de normas de ações, que será sugerido aos pregadores, 
presidentes de centros e diretores de trabalhos; - c) opinar sobre trabalhos que surjam pró 
ou contra a doutrina, quando necessário. Nomes aceitos para essa comissão: Pedro 
Camargo, Ary Lex, Luiz Monteiro de Barros, Raul Soares e Jonatas Fernandes. Comissão 
de Relações: Para orientar o trabalho de relações internas e externas da U.S.E., como seja: 
a) Estudar planos de aproximação e intercâmbio entre os vários órgãos da U.S.E. em todo 
Estado; b) estudar planos de aproximação e entendimentos com núcleos e entidades ainda 
não adesas; c) Estudar as aproximações e entendimentos, digo, possibilidades de 
estreitamentos de relações entre a U.S.E e as demais entidades do país e do Exterior. Nomes 
indicados: Antônio Rodrigues Montemór, Anita Briza, José Adolfo Amarante, Santos 
Xandó Araujo, Odilon Negrão, Saul Stoll Nogueira. Comissão de Divulgação e Estatística, 
competindo-lhe orientar o trabalho de divulgação e estatística da U.S.E., como seja: a) 
estudar os meios mais simples e eficazes de divulgação de fatos e princípios doutrinários; b) 
estudar a organização das estatísticas de maior conveniência; c) orientação, digo, orientar a 
divulgação dos programas estabelecidos pela Comissão de Doutrina. Nomes indicados: 
Benedito Godoi Paiva, Antonio B. Lino, João Jorge Cordeiro, Julio de Abreu Filho, 
Wandick de Freitas e B. Milano Neto. Comissão de Finanças, cuja finalidade é orientar o 
trabalho de finanças da U.S.E., como seja: a) estudar meios que favoreçam a consolidação 
econômica da U.S.E. e suas uniões municipais; b) estudar meios que facilitem e barateiem 
a realização de congressos, viagens de caravanas e de pregadores, e etc. Nomes escolhidos: 
E. Bruno Severino, Carlos Antonio Trombelli, José Romito, Daphine de Freitas Vale e 
Hermínio da Silva Vicentini. Comissão de Educação e Assistência, que deverá orientar o 
trabalho de educação e assistência da U.S.E., como seja: a) estabelecer planos de realizações 
educativas como a criação de escolas e cursos em geral; b) estudar planos de realizações 
beneficentes, orientando o meio espírita no sentido das necessidades de maior premência; 
c) estudar as possibilidades de um plano geral de entrosamento de todas as atividades 
espíritas de assistência e de educação do Estado. Nomes indicados Sebastião Luiz Guedes 
de Souza, Luiza Peçanha de Camargo Branco, José Paneta, José Herculano Pires e Raul 
Cury.  Ainda em nome da mesma comissão propôs o mesmo orador duas deliberações que 
depois de suficientemente debatidas ficaram assim redigidas: a) criação de um centro de 
debates nesta Capital, de caráter privativo, porém franqueado a todos os membros do 
Conselho e da Diretoria da U.S.E. b) organização de uma, digo, de um sistema de sessões 
mediúnicas da U.S.E., rigorosamente controladas, com elementos bem selecionados, e 
cujos resultados (curas, afastamento de espíritos obsessores, materializações, identificações, 
xenoglossia, etc.) possam ser aproveitados nos anais da U.S.E., devendo este assunto ser 



encaminhado às Comissões de Ciência, Filosofia e Religião, já nomeadas, as quais fica afeto 
o dever de nomear os dirigentes destes trabalhos. Ambas as propostas foram aprovadas 
unanimemente. Fundamentando a oportunidade de tais sessões, o dr. Julio de Abreu leu 
um trabalho de sua autoria, adrede preparado. O dr. Saul Stoll Nogueira retirou-se da 
sessão com autorização da presidência. O dr. Julio de Abreu se desincumbe da missão que 
lhe foi cometida  lendo o projeto do Regimento Interno da U.S.E., sendo então, a seu 
pedido, nomeada pela mesa uma comissão para dizer sobre o projeto, a qual ficou 
constituída dos irmãos: José H. Pires, João Jorge Cordeiro, Antonio B. Lino e drs. Julio de 
Abreu e Monteiro de Barros. Determinou-se que a próxima reunião do C.D. seja no 
segundo sábado de janeiro, à hora de costume. Foram indicados para secretariar a próxima 
reunião os irmãos dr. Stoll Nogueira ou d. Anita Briza. Ficou assuntado que, terminado o 
atual currículo, fossem chamados a desempenhar as funções de secretário e presidente 
aqueles que ainda não exerceram essas funções. Foram nomeados para comissão mensal 
dos cinco (conselhinho) os irmãos José Paneta, dr. José Romito e dr. Julio de Abreu, 
desobrigados das mesmas funções os confrades Antonio B. Lino, Eugenio B. Severino e 
Carlos Trombelli.  Compareceram aos trabalhos os conselheiros 

Ary Lex, 
Antonio B. Lino, 
Eugenio B. Severino, 
João Jorge Cordeiro, 
José H. Pires, 
José Paneta, 
Julio de Abreu Filho, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Luiza Peçanha de Camargo Branco, 
Sebastião L. Guedes de Souza, 
Saul Stoll Nogueira e 
Raul Soares. 

Deliberou-se escrever à União Espírita, por intermédio da D.E., notificando-a de que os 
representantes dessa entidade não têm estado presentes às reuniões do C.D. em suas 
últimas sessões. Às dezoito horas e quinze minutos encerraram-se os trabalhos, orando o 
confrade dr. Júlio de Abreu. E eu, registrando quanto nesta sessão deliberou, assino a 
presente ata juntamente com a irmã que a presidiu. 
 
S. L. Guedes de Souza – secretário 
Luiza Peçanha de Camargo Branco, presidente 
 
Em tempo - deliberou-se que o secretário que esta subscreve fizesse o histórico de todo o 
movimento do Conselho de seu início até o presente. 
  
 












