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Atas de Reunião
10 de janeiro
31 de janeiro
28 de fevereiro
06 de março
20 de março
03 de abril
24 de abril
08 de maio
29 de maio
26 de junho
03 de julho
28 de agosto
11 de setembro
25 de setembro
09 de outubro
30 de outubro
27 de novembro
18 de dezembro

Ata # 11 – 10 de janeiro de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Aos dez dias do mês de Janeiro de mil novecentos e quarenta e oito, reuniu-se o Conselho
Deliberativo da União Social Espirita, em dependência da Federação Espirita do Estado de
S. Paulo, nesta Capital à Avenida da Irradiação nº152, sob a presidência do Sr. Sebastião
Guedes de Souza, secretariada pelo Sr. Saul S. Stoll Nogueira, com o comparecimento dos
conselheiros:
Saul S. Stoll Nogueira,
Antonio Batista Lino,
Raul Soares,
João Jorge Cordeiro,
Julio de Abreu Filho,
Pedro de Camargo,
Eugenio Bruno Severino,
Luiz Monteiro de Barros,
Ary Lex,
Carlos Antonio Trombelli,
José Panetta,
José A. Amarante,
José Herculano Pires,
Antonio Rodrigues Montemór,
Sebastião Guedes de Souza e os suplentes,
Milano Neto,
Wandyck de Freitas e
Odilon Negrão,
estes dois últimos eleitos anteriormente e ainda não empossados.
Dando início aos trabalhos, o Sr. presidente leu uma prece de abertura e em seguida foi
procedida pelo Sr. Secretario, a leitura da ata anterior, sendo a mesma aprovada. Fazendo
uso da palavra o Sr. Jose Amarante justificou a sua ausência da última reunião realizada em
13-12-1947 e o Sr. Julio de Abreu Filho pede a justificação da falta na presente sessão da
Sra. Luiza Peçanha de Camargo Branco, o mesmo solicitando o Sr. Batista Lino para a Sra.
Anita Briza. O Sr. presidente, a seguir empossou nos cargos de suplentes do Conselho
Deliberativo os Srs. Odilon Negrão e Wandyck de Freitas, eleitos para os referidos cargos
e presentes à sessão. Constou do expediente da sessão a apresentação e leitura da resenha
dos trabalhos pelo Conselho Deliberativo, durante o ano de mil novecentos e quarenta e
sete: 2ª) O Sr. presidente da D.E. comunicando a transmissão do cargo de presidente, para
o Sr. D. R. Azeredo, seu substituto legal, visto ter de ausentar-se da Capital; 3ª) ofício da
D.E, solicitando aos membros do Conselho Deliberativo, a colaboração escrita e mensal
sobre o tema da unificação do espiritismo, para ser publicada nos jornais espíritas. O ofício
em apreço foi encaminhado à comissão de Divulgação e Estatística; 4ª) ofício da D.E
solicitando férias, por 30 dias, para os seus membros, com exceção do Secretário Geral, que
atenderá o expediente. Submetida à discussão, o mesmo foi aprovado por maioria de votos;
5ª) ofício da D.E enviando ao Conselho Deliberativo os Anais do 1º Congresso Espírita, já
revistos e solicitando ao Conselho Deliberativo, a última revisão e impressão dos Srs.
Conselheiros antes de ser mandado à impressora e juntando ao mesmo ofício, uma carta
do Sr. Trajano X. Corrêa, solicitando o seu desligamento definitivo do Conselho da U.S.E.
Foi autorizada ao D.E a imprimir os Anais e agradecer ao Sr. Trajano X. Corrêa, em nome

da U.S.E., a sua colaboração eficiente, quando tomou parte no C.D. como conselheiro; 6ª)
ofício da D.E. encaminhando uma carta da União Municipal de Marilia, solicitando
medidas tendentes a sustar a cobrança das mensalidades na referida zona, devidas à U.S.E.
por ocasionar tal medida, descontentamento e prenúncios de demissões de centros e
entidades adesas. Foi recomendada à D.E que, em caráter urgente, recomende à União
Municipal de Marilia, tolerância para com as entidades em atraso; 7ª) Relatório da D.E. das
suas atividades durante o 2º semestre de 1947, sendo o mesmo aprovado. Terminado o
expediente o Sr. presidente empossou no cargo de conselheiro, o Sr. Antonio Rodrigues
Montemór. O Sr. João Jorge Cordeiro pediu esclarecimento à mesa, sobre um ofício que a
D.E há tempos enviara ao Conselho Deliberativo, sobre o oferecimento à U.S.E. por parte
da direção do Jornal o “Semeador” de duas páginas, para a publicação de comunicados e
trabalhos sobre temas de unificação, etc, tendo a mesa esclarecido que tal oferecimento foi
em caráter gratuito sem ônus quaisquer. O Sr. Julio de Abreu retirou-se da sessão, com a
devida permissão do Sr. presidente. O Sr. Monteiro de Barros propõe que seja realizada no
dia 31 de Janeiro do corrente ano, mais uma reunião do Conselho Deliberativo, visto haver
grande número de assuntos pendentes de votação, sendo a proposta unanimemente aceita
e aprovada. O Sr. Herculano Pires propõe que as reuniões do Conselho Deliberativo sejam
realizadas no futuro, nas sedes das entidades patrocinadoras da U.S.E. (Sinagoga Espirita
“Nova Jerusalém”, União Federativa Espírita Paulista, Federação Espírita do Estado de São
Paulo e Liga Espírita do Estado de São Paulo.) justificando tal proposta, como uma tarefa
de congraçamento e também de reconhecimento pelo muito que fizeram tais entidades em
prol da unificação do espiritismo no Estado de São Paulo e no Brasil. Tais reuniões,
segundo a sua proposta, deverão realizar-se rotativamente. Discutida a proposta, foi a
mesma unanimemente aprovada. Deliberou-se que a próxima reunião a se realizar dia 31
do corrente, presidida pelo Sr. Sebastião Guedes de Souza e secretariada pelo Sr. Saul
Sebastião Stoll Nogueira, seja realizada na Sinagoga Espírita “Nova Jerusalém”, à rua
Casemiro de Abreu nº 392, nesta Capital, com início às 3 horas da tarde. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a sessão com a prece habitual e eu, o secretário, lavrei a
presente ata, por mim assinada conjuntamente com o Sr. presidente Saul Sebastião Stoll
Nogueira.
Sebastião Guedes de Souza, secretário
Saul Sebastião Stoll Nogueira, presidente

Ata # 12 – 31 de janeiro de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Ata da décima segunda Reunião do Conselho deliberativo da União Social Espírita. Aos
trinta e um dias do mês de Janeiro de mil novecentos e quarenta e oito, reuniu-se o Conselho
Deliberativo da União Social Espírita, nas dependências da Sinagoga Espírita Nova
Jerusalém, com sede nesta capital à Rua Casemiro de Abreu, 392, sob a presidência do Sr.
Sebastiao Guedes de Souza e secretariada pelo doutor Stoll Nogueira com o comparecimento
dos seguintes conselheiros:
Sebastiao Guedes dos Santos,
Stoll Nogueira,
J. Jorge Cordeiro,
Herculano Pires,
Jose Panetta,
Dr. Luiz Monteiro de Barros,
Raul Soares,
Benedito Godoy Paiva,
P. Camargo,
Eugenio Bruno Severino,
Dr. Ary Lex,
Carlos Antonio Trombelli,
Luiza Peçanha Camargo Branco,
Antonio Rodrigues Montemór e
Jose dos Santos Vianna, este último representante da União Federativa Paulista e neste
sessão empossado.
Dando início aos trabalhos, o senhor presidente justificou a ausência do Sr. Batista Lins; o
Sr. Herculano Pires para a Dna. Anita Briza e Sebastiao Guedes de Souza, justifica a ausência
do Sr. Jose Romito. A seguir, Dna. Anita Briza solicita a aprovação para uma proposta, no
sentido de ser reformado o livro de presença, sendo a mesma aprovada. Passando-se ao
expediente, foi lida uma carta do Sr. Julio de Abreu solicitando renúncia do cargo de
conselheiro da União Social Espírita. Submetida a apreciação dos seus conselheiros, por
proposta do Dr. Stoll Nogueira, no sentido de não ser a mesma aceita, foi por unanimidade
aprovada. O Sr. Benedito Godoy Paiva propõe o envio de uma comissão de conselheiros à
presença do Sr. Julio de Abreu, com o objetivo de levar-lhe a resolução do Conselho; posta
em discussão a proposta, foi de parecer contrário o Sr. Herculano Pires que apresenta uma
emenda no sentido de se enviar uma carta, assinada pelo Secretário em exercício, a qual posta
em votação, após a retirada do Sr. Benedito de Godoy Paiva da primitiva, foi por
unanimidade aceita. A seguir, por proposta do Sr. Luiz Monteiro de Barros, ficou adiada a
discussão do regimento interno para as próximas sessões. O Sr. Herculano Pires tece alguns
comentários sobre o “modus faciendi” das reuniões do Conselho que provocou debates, que
por proposta, digo, interferência do Sr. Presidente, foi adiada a discussão para melhor
oportunidade. A Sra. Luiza P. Camargo Branco propõe até ulterior deliberação, continuarem
as sessões como até então têm se processado. A seguir, o Dr. Luiz Monteiro de Barros aborda
algumas considerações sobre o trabalho a ser desenvolvido pelas Comissões, sendo discutidos
os temas pelos srs. Herculano Pires, J. Jorge Cordeiro, Antonio R. Montemór, Pedro de
Camargo, Dr. Stoll Nogueira, José dos Santos e Dr. Ary Lex. O Dr. Ary Lex propõe que os
temas a serem focalizados pelos oradores oficiais da USE sejam, em caráter obrigatório,
aceitos e explanados pelos mesmos nas reuniões das entidades adesas. O Sr. Herculano Pires
propõe, que os temas sejam enviados aos oradores, em caráter de sugestão e defendeu
longamente o seu ponto de vista, que afinal foi aprovado por maioria. O Sr. Luiz Monteiro

de Barros leu os temas para que os oradores tomassem conhecimento dos mesmos. O Sr. Luiz
Monteiro de Barros propõe que o Centro de Debates realizem sessões em caráter privado e a
constituição de uma comissão de três membros para corporificá-lo, dando-lhe estrutura,
tendo o Sr. J. Jorge Cordeiro proposto para o presidente da comissão o Sr. Monteiro de
Barros e membros os srs. Ary Lex e Wandick de Freitas, sendo aprovada a proposta por
unanimidade. O Sr. Herculano Pires sugeriu marcasse o Conselho o dia 14 de fevereiro
próximo, para a realização de uma homenagem póstuma a Gandhi, na Sinagoga Espírita Nova
Jerusalém e indicando como oradora oficial a Sra. Luiza Peçanha de Camargo Branco. O Sr.
Herculano Pires foi também indicado como orador oficial. A proposta foi unanimemente
aprovada. O Sr. Herculano Pires apresentou uma proposta de dissolução do chamado
“CONSELHINHO”, justificando longamente o ponto de vista de que o mesmo não
preencheu as condições exigidas quando de sua organização. O Dr. Ary Lex propõe que a
proposta seja discutida na próxima reunião, sendo aprovado. O Sr. Presidente agradeceu ao
Sr. Antonio José Trindade a acolhida fidalga proporcionada aos srs. membros do Conselho
durante a reunião do Conselho, digo, do mesmo, e determinou que a próxima reunião seja
realizada na União Federativa Paulista. Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada
com a prece de encerramento e eu, secretário, lavrei a presente ata, por mim assinada
conjuntamente com o senhor Presidente, e Saul Sebastiao Stoll Nogueira, secretário.
Em tempo. Foi indicado o Sr. Herculano Pires como orador oficial da USE nas homenagens
a Gandhi, a realizar-se na Sinagoga Espírita Nova Jerusalém e não a senhora Luiza P. Camargo
Branco, como consta em ata. A proposta para a reforma do livro de presença foi elaborada
pela Sra. Luiza P. Camargo Branco e não pela senhora Anita Briza que não compareceu a esta
sessão em apreço.
Sebastião Guedes de Souza, presidente
Saul Sebastião Stoll Nogueira, secretário

Ata # 13 – 28 de fevereiro de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Ata da décima terceira reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita,
realizada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de mil novecentos e quarenta e oito, às
quinze horas e trinta minutos na sede social da União Federativa Paulista à Praça da
Bandeira, 134. Presidiu a reunião o Dr. Saul Stoll Nogueira e eu, Anita Briza, secretariei.
Compareceram os seguintes conselheiros:
Antonio Rodrigues Montemór,
Eugenio Bruno Severino,
José Herculano Pires,
José Paneta,
Julio de Abreu Filho,
Luiz Monteiro de Barros,
Luiza Peçanha Branco,
Raul Soares,
Sebastião Guedes de Souza,
Antonio D’Angelo Neto.
Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente pede ao Sr. Milano Neto para fazer a prece de
abertura. Foram justificadas a seguir as faltas dos confrades e conselheiros: Antonio Carlos
Trombeli, José dos Santos Viana, Pedro de Camargo, José Romito. Procedeu-se à leitura da
Ata da reunião anterior, que foi aprovada com as emendas constantes no final da referida
Ata. A seguir a secretária leu a ordem do dia que constava do seguinte: - Proposta do Dr.
Luiz Monteiro de Barros; Plano de Trabalho da Comissão de Educação e Assistência;
Telegrama e Ofício da Federação do Rio Grande do Sul; Sugestões da Diretoria Executiva
sobre o Congresso; A extinção do Conselhinho; Ofício da Liga Espírita do E. S. Paulo,
substituindo no Conselho o Sr. Dr. Azeredo pelo Sr. Antonio D’Angelo Neto. Foi lido o
relatório mensal da Diretoria Executiva. Passando para a segunda ordem dos trabalhos, foi
posta em discussão a proposta do Dr. Luiz Monteiro de Barros, que propôs a substituição
do suplente Dr. Jonathas Fernandes pelo Sr. Manoel P. Cerdeira e nomear o Sr. Dr.
Azeredo como Vice-Presidente da D.E. Com a palavra o Sr. Milano Neto pergunta se o Dr.
Jonathas Fernandes pediu demissão do cargo de suplente. Dr. Julio de Abreu pede a palavra
e esclarece que o mesmo foi convidado para tomar posse do cargo e que até a presente data
não o havia feito. Consultado o secretário geral da D.E. Sr. Carlos Jordão da Silva, presente
à reunião, confirmou o alegado. Ainda com a palavra o Dr. Julio de Abreu pede que tendo
em vista os Estatutos, seja o cargo considerado vago. Informou ainda que o Dr. Jonathas
Fernandes em palestra, lhe disse que iria fixar residência no Rio de Janeiro. Posta em
votação, foi a proposta do Dr. Luiz Monteiro de Barros aprovada por unanimidade, e
declarado empossado o Sr. Manoel Paula Cerdeira. O Sr. Herculano Pires propõe que
todos os suplentes que estivessem nas mesmas condições do Dr. Jonathas Fernandes, isto
é, que convidados para tomarem posse e não o tivessem feito, fossem considerados
destituídos do seu cargo, sendo essa proposta aprovada também por unanimidade. O Sr.
Presidente informa que sendo assim, ficam existindo provavelmente três vagas a saber:
Daphnes de Freitas Pale, Maria Janoni, e Santos Xandó de Araujo. Dr. Luiz Monteiro de
Barros propõe o nome do Sr. (Cerdeira), digo, Dr. Azeredo sendo aceito por unanimidade.
O Sr. Milano Neto propõe o nome do Sr. Paulo Alves de Godoy, mas como no momento
não foi possível saber se de fato existiam três vagas de suplentes, ficou para ser averiguado
na próxima reunião. Quanto a proposta de nomear em seguida o Dr. Azeredo para o cargo
de Vice-Presidente, estabeleceu-se acalorada discussão, porque alguns dos conselheiros
achavam que o Sr. Dr. Azeredo devia primeiro tomar posse do cargo de suplente para ser

em seguida nomeado Vice-Presidente. Outros conselheiros achavam que, como ele estivesse
exercendo as funções de Vice-Presidente não devia ser interrompido das funções do seu
cargo, mesmo porque no momento achava-se substituindo o Presidente da União Social
Espírita. Com a palavra D. Anita Briza que, na qualidade de representante da Liga Espírita,
esclarece que o atual Presidente daquela entidade, tomou essa resolução de substituir o Sr.
Dr. Azeredo pelo Sr. D’Angelo Neto, em virtude de ter sido informado por vários
Conselheiros, que a Liga Espírita estava sem representantes no Conselho, uma vez que eu,
Anita Briza, estava impedida de comparecer às reuniões devido a doença grave e prolongada
na pessoa de seu filho, e que o Dr. Azeredo, como membro da D.E. nunca parou de
participar das reuniões do Conselho. Esse esclarecimento foi confirmado pelo Dr.
D’Angelo Neto, que disse ser esse apenas o motivo, porque viera substituir aquele confrade.
No entanto as discussões continuaram, resultando o Sr. Presidente passar a presidência
para a Secretária e tomar parte nos debates pois considerava sem efeito o relatório assinado
pelo Sr. Azeredo, em virtude de estar naquela data, destituído pela Liga Espírita. A
secretária, na qualidade de Presidente substituta, suspende a sessão por dez minutos.
Decorrido o prazo, a sessão é reiniciada, e com a palavra o Sr. Herculano Pires, propôs que
se adiasse a reunião e se convidasse o Sr. Dr. Azeredo a tomar posse do cargo de suplente
para em seguida ser eleito Vice-Presidente. Apoiado por unanimidade, ficou marcada a
próxima reunião, que será extraordinária para o dia (6) seis de março. O Sr. Julio de Abreu
propôs o seguinte: - Firmar jurisprudência sobre os casos semelhantes de membros da D.E.
que venham a Conselho como representantes de uma das quatro entidades patrocinadoras,
para evitar que isto torne a suceder. Ficando marcada para ser discutida essa proposta, na
próxima reunião. Passando-se a tratar do Congresso, O Sr. Milano Neto pede a palavra e
pergunta sobre os objetivos do Congresso. A mesa informa que os objetivos já estão
esclarecidos pelas circulares enviadas pela Secretaria da D.E., e que se trata de comemorar
o centenário da codificação espírita e da unificação do espiritismo no Centro-Sulino, da
Bahia para o Sul, a realizar-se em S. Paulo, devendo a data ser agendada para 3 de outubro.
Por proposta do Sr. Julio de Abreu, foi nomeada uma comissão de cinco pessoas para
estudarem o plano, composta dos seguintes nomes: Antonio D’Angelo Neto, Manuel
Cerdeira, Herculano Pires, Julio de Abreu e Antonio Rodrigues Montemór. Dado o
avançado da hora o Sr. Presidente encerra os trabalhos às 18 horas e trinta minutos,
pedindo ao Sr. Manoel Cerdeira para fazer a prece de encerramento dos trabalhos. Antes
de finalizar esta Ata, quero dizer que, logo após a abertura dos trabalhos e leitura da Ata da
reunião anterior, o Sr. Presidente declarou empossado o Sr. D’Angelo Neto, representante
da Liga Espírita, que agradeceu com palavras cheias de entusiasmo e satisfação, hipotecando
sua colaboração nos trabalhos da USE prometendo dedicar o melhor dos seus esforços
neste belíssimo movimento de unificação da família espírita.
Anita L. Briza – Secretária

Ata # 14 - 06 de março de 1948
Conselho Deliberativo Estadual

Aos seis dias do mês de março de 1948, às 15 horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da
União Social Espírita em uma das salas da Liga Espírita do Estado de São Paulo, à rua
Brigadeiro Tobias, nesta Capital, sob a presidência do sr. José Panetta, secretariado pelo dr.
Benedicto de Godoy Paiva. Compareceram os seguintes conselheiros:
Dr. Stoll Nogueira,
José Herculano Pires,
Antonio Batista Lino,
José Panetta,
Benedicto de Godoy Paiva,
Dr. Luiz Monteiro de Barros,
Carlos Antonio Trombelli,
Dr. Julio de Abreu Filho,
Dr. Antonio d’Angelo Neto,
Dna. Luiza Peçanha de Camargo Branco,
Dr. Ary Lex,
Dr. Sebastião Guedes de Souza,
Antonio Rodrigues Montemór, e os suplentes
Odilon Negrão,
Dr. Milano Neto,
Dr. Manoel de Paula Cerdeira e
Domingos R. Azeredo.
Procedida a leitura da ata anterior, foi ela aprovada, solicitando-se, entretanto, o acréscimo,
na futura ata, da justificação das faltas dos drs. Ary Lex e Jose1 Romito à reunião de 28 de
fevereiro e a inserção, na presente ata, das referencias feitas, na sessão anterior, pelo dr.
Sebastiao Gudes de Souza, ao Espírito de Mahatma Gandhi, por ocasião de seu desencarne,
assim concebidas: “Tenho que comunicar a esta ilustre assembleia, apenas para que seja o
fato consignado em ata, pois que já será conhecido de todos os passamento deste para o
outro plano da vida do nosso irmão maior Mohandas Gandhi, mahatma indiano,
universalmente conhecido e venerado. O seu desencarne não exerce em nosso ânimo mais
que um sentimento de simpatia e respeito pelo grande vulto que abandonou o seu
invólucro material, pois que sabemos que agora descansará ele de uma luta ininterrupta em
bem do seu povo e da Humanidade em geral, embora creiamos que para logo reinicie essa
luta em plano mais elevado, visando o levantamento de nossa raça, cuja maioria ainda
rasteja pela vasa de paixões ignóbeis, no afã de alcançar o que acredita ser felicidade, mas
que em verdade não passa de manifestações de requintada inferioridade. Gandhi era mais
do que o chefe supremo da mentalidade indiana: era um vulto de respeitável projeção
mundial e considerado um dos maiores homens da atualidade, senão o maior de todos eles
porque o seu valor derivava de uma vida exemplar, fruto de uma consciência impoluta.
Aproximava-se ele admiravelmente do tipo do super-homem idealizado pela “Grande
Síntese”, porque conglomerava em si os postulados sublimados de sábio, santo e herói,
segundo o seu melhor sentido. Como Sócrates, passou ele a ser um dos vultos mais
idolatrados pela Humanidade, que não lhe regateia os louvores a que faz jus, mas desta feita
com as qualidades de louvores sinceros, sem a bajulação de encômios pragmáticos e vazios
de merecimento. Foi um missionário sublime e já terá recebido das mãos do Senhor a

recompensa que merecem aqueles que bem desempenham as suas incumbências. Que a
paz do Senhor seja com esse benfeitor da Humanidade, é o que sinceramente desejamos”.
A seguir, foi dada posse ao sr. Domingos R. Azeredo no cargo de suplente de conselheiro,
tendo o mesmo solicitado a palavra para agradecer a prova de confiança e simpatia para,
digo, dada por aqueles que votaram em seu nome, afirmando os seus propósitos de tudo
fazer para que as finalidades da USE sejam alcançadas, e apelando para que todos os
senhores conselheiros lutem pela consecução dos objetivos desta entidade. A seguir
solicitou licença para se retirar, por motivo de força maior. Passando-se ao expediente, o
Conselho tomou conhecimento da correspondência recebida. Passando-se à ordem do dia,
pediu a palavra o dr. Julio de Abreu Filho para mostrar a necessidade de se cuidar quanto
antes da realização do Congresso Espírita, fazendo um apelo à casa que contribuísse no
sentido de tudo correr bem, e de levar a efeito a realização desse certâmen sem excessivo
trabalho e consumo de grandes energias. Referindo-se ao trabalho já apresentado nesse
sentido pela Comissão de Estudos, passou-se a discutir sobre se o referido Congresso devia
ser patrocinado pelas Federações que tomaram a iniciativa das primeiras conversações com
a USE, como proposto pela Comissão de Estudos, ou se a USE deveria oficializar e chamar
a si a realização, com entendimento prévio com as demais Federações Estaduais. Pelo sr.
Benedicto Godoy Paiva foi apresentada uma proposta no sentido de que a USE oficializasse
e chamasse a si a realização, incumbindo a Diretoria Executiva das precisas providências,
ou então designasse uma Comissão Mista para tomar a seu cargo a realização do Congresso,
sem responsabilidade da Diretoria Executiva, para se evitar dispersão de energias e
dificuldades consequentes de orientações múltiplas em trabalho que requer muita unidade
de ação. Depois de ampla e acalorada discussão do assunto, ficou resolvido que o Congresso
Espírita fosse patrocinado pela USE e pelas entidades federativas que quisessem cooperar
no sentido de sua realização. Tendo sido posta em votação, artigo por artigo, a proposta da
Comissão de Estudos, foi ela aprovada com as seguintes alterações em sua redação: 1º O
Congresso compreenderá todas as entidades existentes na zona da Bahia para o sul; 2º Será
patrocinado pela USE e pelas entidades federativas que quiserem cooperar no sentido de
sua realização; 3º A Liga Espírita do Brasil deverá ser posta ao corrente nas presentes
resoluções, como sociedade patrocinadora; 4º O Congresso será realizado de 27 de
setembro a 3 de outubro deste ano; 5º Deverá ser constituída pela Diretoria Executiva da
USE uma ampla Comissão Executiva, de elementos pertencentes ao Conselho, da Diretoria
Executiva da USE, de representantes de outras entidades espíritas e personalidades de
projeção no seio da doutrina, para realização do Congresso; 6º A USE facilitará
materialmente a instalação das Secretaria da Comissão Executiva, a fim de que a mesma
possa imediatamente iniciar os seus trabalhos; 7º A Comissão Executiva será convocada
para as reuniões ordinárias do Conselho, vindo por seu presidente ou secretário geral, a
fim de o trazer ao par do desenvolvimento dos trabalhos preparatórios; 8º A Comissão
assim constituída e articulada com o Conselho terá amplos poderes na execução dos
trabalhos de rotina, devendo previamente submeter ao Conselho um esquema do plano
geral do trabalho, organização e direção do Congresso. A seguir, entrou em discussão o
parecer da Comissão de Assistência e Educação, sobre o Primeiro Congresso Estadual
Espírita, para se tratar da fundação um Instituto de Educação Estadual, tendo sido
aprovada a proposta da Comissão, com as seguintes alterações em sua redação: A) A
Comissão de Educação fica autorizada a entrar em entendimento direto e imediato com a
Diretoria Executiva para a preparação e convocação do Primeiro Congresso Educacional
Espírita do Estado, que deverá reunir nesta Capital todos os educadores espíritas que
militam em São Paulo e diretores de instituições e cursos educacionais de orientação

espírita do Estado, para estudar e iniciar a fundação de um Instituto Espírita de Educação
Estadual; B) Para esse fim, os membros da Comissão poderão funcionar junto à Diretoria
Executiva, sem prejuízo de suas funções deliberativas junto ao Conselho e na forma de
entendimento que se venha a estabelecer entre a Diretoria Executiva e a Comissão; C) A
Comissão fica incumbida de elaborar um plano geral de instalação do Instituto, inclusive
esboço de estatutos e planejamento de propaganda e de um sistema de levantamento de
capital necessário, bem como de uma relação dos espíritas de grandes recursos, que poderão
constituir o primeiro núcleo básico da obra e sua manutenção; D) A Comissão submeterá
esse plano geral à aprovação do Conselho que autorizará a sua apresentação em plenário
do Primeiro Congresso Educacional Espi1rita, como contribuição da USE. Pedindo a
palavra o dr. Julio de Abreu Filho, depois de solicitar, apoiado pelo dr. Luiz Monteiro de
Barros, que se firmasse jurisprudência no sentido de que os membros do Conselho
Deliberativo não podem perder seu mandato no Conselho pelo fato de lhes ser cassada a
representativa, requereu que se transcrevesse em ata a sua seguinte “Declaração de voto”: “Pelos estatutos da União Social Espírita, seu Conselho Deliberativo é composto de 12
conselheiros e 12 suplentes, inicialmente eleitos pelo Congresso e, posteriormente,
completados pelo mesmo Conselho, e mais 8 conselheiros – dois por entidade
patrocinadora do Congresso Espírita – indicados por essas quatro entidades. Dispõem os
estatutos que a Diretoria Executiva seja composta de elementos do Conselho e por este
eleitos. Os estatutos fixaram um prazo limite para o exercício do mandato dos Conselheiros
e, consequentemente, da Diretoria Executiva: a terminação das tarefas de unificação ou,
caso não seja esta realizada, o prazo de 3 anos, quando o atual Conselho convocará um
segundo Congresso. Dentro dos postulados acima, tomou posse no Conselho, como
representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo, nosso confrade sr. Domingos R.
Azeredo. Na plenitude de seus direitos de conselheiro, foi eleito vice-presidente da
Diretoria Executiva; tomou posse do cargo e o preencheu com dedicação e proficiência.
Mais ainda: na ausência do sr. Presidente, desempenhou as funções deste alto cargo, sem
que o Conselho Deliberativo lhe achasse eiva ou falha. A 16 de fevereiro próximo findo, a
Liga Espírita do Estado de São Paulo enviou a este Conselho uma carta retirando sua
apresentação daquele confrade, e indicando como seu substituto o dr. D’Angelo Neto. Era
um direito que ninguém lhe nega, tanto assim que o Conselho, imediatamente, após a
leitura daquele comunicado, deu posse a seu substituto, que se achava presente à sessão do
dia 28 próximo findo. Os termos da comunicação feita pela Liga são especiosos; direi
mesmo pouco cristãos, pois dão margem a suspeição de atos ou atitudes inconfessáveis
daquele nosso confrade. Fosse por isso, ou por qualquer outro ponto de vista interpretativo,
alguns dos senhores conselheiros consideraram vago o cargo de vice-presidente da Diretoria
Executiva, e quiseram proceder a eleição de um membro para tal cargo. É um ponto de
vista respeitável, mas aberrante dos estatutos pelos quais nos regemos, razão por que a
sessão se tornou tumultuária e a matéria foi adiada para a presente sessão. Intervindo para
serenar os ânimos, a representante da Liga Espírita no Conselho, a exma. sra. Dna. Anita
Brisa, que, diga-se de passagem, é membro proeminente da direção daquela sociedade,
estranhou os termos da já citada comunicação, e declarou que o motivo da indicação do
dr. D’Angelo Neto fora apenas ditado pela conveniência de completar a representação da
Liga no Conselho, de vez que o sr. Azeredo fora eleito para a Diretoria Executiva. A
contradição entre uma declaração verbal e um comunicado escrito deixa supor um mal
entendido; e o Conselho da USE não pode ser vítima nem fazer vítimas de mal entendidos.
Por isso requeri, na passada sessão, que hoje se firmasse jurisprudência sobre o caso, a fim
de evitamos possíveis desinteligências no futuro. Nos termos dos Estatutos, de cuja guarda

e respeito o Congresso Espírita nos tornou fiadores, o sr. Azeredo foi regularmente incluído
no Conselho; do Conselho passou para a Diretoria Executiva, sendo seu mandato da
mesma duração do de seus pares e do nosso. Desde que passou para a DE deixou, como
elemento executivo, de representar uma parte para representar o todo: a família espírita
reunida em Congresso e operando através um organismo criado por este. A Liga perdeu a
ação sobre o mesmo e, pois, não poderia destituí-lo, porque não foi ela quem o constituiu
vice-presidente – único cargo ou função que o mesmo exerce. Em caso de vacância de
mandato, semelhante ao que estamos discutindo, é praxe fazer-se a sucessão por elemento
da organização, sociedade, estado ou partido daquele que antes ocupava tal cargo ou
desempenhava tal função. Assim sendo, se vaga existisse, as boas normas estariam
indicando ao Conselho que elegesse outro representante da Liga para aquela função
executiva, máxime quando essa sociedade não fundamentara a pretendida destituição. E
de duas uma: ou a Liga ficaria conformada com a honra que o Conselho lhe havia feito
reiteradamente (e neste caso ficava patente tratar-se de questão privada e alheia aos
interesses e ação do Conselho) ou pediria novamente a substituição do seu representante,
o que significaria uma intromissão sistemática nas decisões do Conselho, colocando este
na dependência de uma de suas partes componentes. Não se pretende insinuar que no caso
vertente haja um jogo encoberto. Mas é fora de dúvida que o precedente prestar-se-á, de
futuro, a um tal jogo. E se o Conselho não souber contornar tal perigo, pode comprometer
a vida e o desenvolvimento da USE pela desmoralização do mais alto organismo de sua
expressão pública. Na sua rudeza, o fato é o seguinte: se elegermos um vice-presidente –
ainda que seja o mesmo confrade sr. Azeredo – teremos colocado a Liga acima do Conselho,
digo, acima do Conselho, acima do Congresso Espírita, acima dos estatutos da USE,
porque teremos permitido que destitua um membro da Diretoria Executiva. Amanhã,
qualquer das 4 entidades poderá sentir-se com direito a repetir a mesma façanha. É uma
“capitis-diminutio” a que o Conselho não se pode sujeitar, sejam quais forem os motivos
alegados. Na última sessão concordamos com a eleição do sr. Azeredo para suplente do
Conselho porque não há nenhuma incompatibilidade, e existem vagas de suplente. Mas
não concordamos na sua eleição para vice-presidente da DE, porque ele já o é, e o será
enquanto todos nós formos membros deste Conselho. A USE tem personalidade jurídica;
é um grupo dirigente de ação pública, que está polarizando a atenção dos espíritas de todo
o Brasil e mesmo da América Latina. Consequentemente, não pode dar tamanha sincada
e abrir precedente perigoso e desagradável, fugindo às normas do direito civil brasileiro ( o
que vale por grave desrespeito à legislação do país de possíveis e lamentáveis consequências);
não pode tomar uma atitude que depõe contra os foros de cultura que o próprio Conselho
deve representar. Ao confrade em foco, bem como à Liga Espírita, não nos ligam nenhum
laços além dos da fraternidade que deve unir os espíritas em particular depois de ter-nos
unidos a todos os seres em geral. Batemo-nos tão somente por uma questão de princípios,
sem os quais perderemos a estatura moral, e pelo amor à verdade, que nos salvará a todos.
Nem nos estatutos nem nos Evangelhos encontramos justificativa para nos convertermos
em cassadores de mandatos. Nossos cargos aqui não são uma homenagem à nossa vaidade.
Tenho dito e redito que nós, os espi1ritas, não temos direitos, mas apenas deveres e que,
quanto mais altas são as posições, maiores indicações representam da misericórdia de Deus,
oferecendo-nos oportunidades para testemunharmos por atos, mais do que por palavras, o
Amor à Verdade e submissão à sua Harmoniosa Justiça”. Pedindo a palavra o dr. Antono
D’Angelo Neto, apresentou verbalmente o seguinte requerimento: “Requeiro inscrição
para falar na próxima sessão sobre este assunto e, ao mesmo tempo, que a secretaria da DE
haja por bem remeter-me uma cópia da declaração de voto que acaba de ser lida, para ser

firmada jurisprudência no tocante aos cargos da DE. Essa solicitação espero ver atendida
desde que o voto que acaba de ser lido tece considerações em torno da entidade que
represento, e que precisam e devem ser rebatidas, o que o tempo não permite seja feito.”
Tendo sido a declaração de voto, supra mencionada, apresentada em duas vias, foi uma
destas entregue, na ocasião, ao dr. Antonio D’Angelo Neto que, a seguir, pediu permissão
para retirar-se. A seguir, os srs. J. Herculano Pires e dr. Milano Neto solicitaram,
respectivamente, inscrição para continuar a falar em primeiro lugar, na próxima reunião,
sobre assunto cuja discussão fora interrompida devido ao adiantado da hora. Às 18,20 h,
foram suspensos os trabalhos, fazendo a prece de encerramento o dr. Manoel Cerdeira.
São Paulo, 6 de maio de 1948.
Benedicto de Godoy Paiva, secretário
José Panetta, presidente

Ata # 15 – 20 de março de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte dias do mês de março, do ano de 1948, às 15 horas, no Salão da Federação Espírita
do Estado de São Paulo, à Rua Maria Paula no 158, nesta capital, reuniu-se o Conselho
Deliberativo da União Social Espírita. De acordo com o livro de presença achavam-se presentes
os seguintes Conselheiros:
Dr. Ary Lex,
José Panetta,
Benedicto de Godoy Paiva,
Eugenio Bruno Severino,
Pedro de Camargo,
D. Anita Briza,
Dr. Sebastião Guedes de Souza,
D. Luiza Peçanha de Camargo Branco,
Dr. Julio de Abreu,
Dr. José Romito,
Wandick de Freitas,
Dr. Luiz Monteiro de Barros,
J. Herculano Pires,
Raul Soares,
Dr. Antônio D’Angelo Neto,
Dr. Stoll Nogueira,
Antonio Rodrigues Montemór,
Antonio Batista Lino,
Carlos Antônio Trombelli e
o suplente Raul Cury.
Verificado haver quórum para as deliberações, assumiu a presidência o Sr. José Panetta,
secretariado pelo Sr. Benedicto de Godoy Paiva. Procedida a leitura da ata da sessão anterior,
solicitou a palavra o Dr. Julio de Abreu para propor que não se procedesse a leitura da sua
declaração de voto, nela inserta, no que foi atendido pelo presidente da mesa, depois de
consulta aos conselheiros presentes. Terminada a leitura da ata, solicitou novamente a palavra
o Dr. Julio de Abreu fazendo ver a necessidade de ter o Conselho uma secretaria organizada,
a fim de que haja ordem nos assentamentos, evitando-se assim confusões e desentendimentos
nas resoluções tomadas no Conselho, com desrespeito aos estatutos. Lembrou a proposta já
feita, há tempos, de que se elaborasse um Regimento Interno, regimento esse que, apesar de
já entregue pela Comissão nomeada para esse fim, tem sido continuamente retirado de exame
na ordem do dia, não tendo até agora sido discutido e aprovado. Criticou, a seguir, as atas do
Conselho declarando que as mesmas estão cheias de erros e de omissões que virão a dificultar
o exame da atuação do Conselho, futuramente, quando se precisar saber ao certo de como
foram resolvidos os assuntos apresentados ao seu exame. Declarou, a seguir, que, pelas atas
está a União Social Espírita com vinte e dois conselheiros, sendo que uma das quatro
entidades patrocinadoras da USE está com quatro representantes no Conselho. Prosseguindo,
disse que há na casa um conselheiro que foi eleito sem ser ainda suplente. Fizeram-se
substituições de representantes de entidades por dois critérios opostos. Foram preenchidas no
Conselho vagas que não existem. Historiou, a seguir, o acontecido nas sessões anteriores, em
matéria de eleição de suplentes e de conselheiros, declarando ter verificado, por meio de um
cuidadoso exame das atas do Conselho, o seguinte:- que na primeira sessão do Conselho foram
declaradas três vagas – do Comandante Armond, do Sr. Jordão e do Sr. Manso Vieira; que
essas vagas foram preenchidas pelos suplentes Jony Doin , João J. Cordeiro e Bruno Severino;

que, examinando o caso, com relação ao Sr. Piza Sobrinho, fora sugerido, em reunião do
Conselho, que este fosse convidado para suplente, mas não foi ele convidado, nem eleito; que
na segunda sessão foi declarada a vaga do Sr. Aristóteles, sendo ele substituído pelo suplente
Antonio Batista Lino; que na terceira sessão foi resolvido que se chamassem dois suplentes
para substituírem as vagas de um representante da Federação e de outro da Liga, eleitos para
a Diretoria Executiva, tendo ficado o caso para ser resolvido na quarta sessão; que na 4ª sessão
foi proposto que as duas vagas do Conselho fossem preenchidas, por aclamação, por duas
senhoras há pouco eleitas suplentes: D. Maria Gianoni Novazzi e D. Luiza Peçanha de
Camargo Branco, em lugar dos Srs. Domingos Azeredo e Horácio Pereira dos Santos; que na
nona sessão registrou-se a vaga de D. Maria Gianoni Novazzi, que não podia tomar posse, mais
a do Sr. Jony Doin, exonerado por falta de comparecimento às sessões; que nessa sessão foi
dada posse ao Sr. Raul Soares, como conselheiro, sem que ele tivesse sido eleito suplente
primeiramente; que nessa mesma sessão, realizada a eleição para preenchimento da segunda
vaga, obtiveram votação os Srs. Wandick de Freitas, Odilon Negrão e Antenor Ramos,
devendo ter sido oficiado ao Sr. Wandick de Freitas, comunicando-lhe sua eleição para
membro efetivo do Conselho; que a ata respectiva é falha em pormenores dos trabalhos,
parecendo, porém, ter havido grande confusão na votação, porquanto o que se deveria
proceder seria a eleição de dois conselheiros escolhidos entre os suplentes; que os suplentes
eleitos deveriam ser, pois os Srs. Raul Soares e Antonio Rodrigues Montemor, em lugar de D.
Maria Gianoni e do Sr. Jony Doin; que na undécima sessão foi dada posse ao Sr. Wandick
de Freitas e ao Sr. Odilon Negrão, como suplentes, e ao Sr. Rodrigues Montemór como
conselheiro. Conclui, portanto o Dr. Julio de Abreu, que existe irregularidade na eleição do
conselheiro Montemór, na eleição dos Srs. Wandick de Freitas e Odilon Negrão e na posse
desses três senhores, o que convém ser retificado. Acrescentou o Dr. Julio de Abreu que na
primeira sessão do Conselho foi dada a posse ao Sr. Viana, como representante da União
Federativa Espírita Paulista, em substituição ao Dr. Trajano Xavier Corrêa; que na décima
terceira sessão foi dada a posse do Dr. Antonio D’Angelo Neto, como representante da Liga
Espírita de São Paulo, em substituição ao Sr. Domingos Azeredo. Esclarece, entretanto, que o
Dr. D’Angelo Neto tinha vindo indicado pela Liga Espírita para substituir o Sr. Domingos
Azeredo, mas este já havia sido substituído no Conselho por D. Maria Gianoni, e esta pelo
dr. Raul Soares e que, sendo assim, não havia vaga para o Dr. D’Angelo Neto. Propõe, a seguir,
que se agasalhem em nosso meio os Srs. Santos Viana e Dr. Antonio D’Angelo Neto, de modo
que fiquem respeitadas as deliberações anteriores, elegendo-se imediatamente estes dois
confrades como suplentes do Conselho. Propôs mais que se exonere o representante da União
Federativa Espírita Paulista, Sr. José Amarante, que já perdeu o mandato, e se eleja para
substituí-lo o Sr. José dos Santos Viana. Propôs, ainda, que o Sr. Raul Soares seja deslocado
de representação para que foi eleito e seja considerado substituto do resignatário João Jorge
Cordeiro; que para a vaga verificada seja então eleito o Dr. Antonio D’Angelo Neto. Propôs,
outrossim, que na presente ata fosse lavrado um aditivo, subscrito por todos os conselheiros
fazendo as retificações precisas quanto ao seguinte: a) a situação dos suplentes Wandick de
Freitas e Odilon Negrão; b) a situação do conselheiro Antonio Rodrigues Montemór; c) a
situação dos Srs. Santos Xandó de Araújo e Piza Sobrinho, que não foram e não são suplentes;
d) a situação dos suplentes que foram convocados e não compareceram para tomar posse dos
seus cargos, considerando-se atualmente como suplentes os Srs. Dr. Manoel Cerdeira,
Wandick de Freitas, Dr. Basílio Milano Neto, Odilon Negrão e Hermínio Silva Vicente.
Pedindo a palavra, o Sr. J. Herculano Pires esclareceu que, quando fez a proposta de
substituição de dois representantes de entidades, não se esqueceu que se tratava de
representantes, mas era porque cada Federação só pode ter dois representantes no Conselho,
lembrando que os que vão para a Diretoria Executiva não deixam de ser conselheiros e voltam
oportunamente para o Conselho; que, assim, o Conselho devia eleger outro conselheiro para

a Diretoria Executiva; que ele não propôs eleição de outro conselheiro para ser colocado como
representante de entidade, e que jamais proporia isso, pois que, desde que as entidades
concordam com a ida de seus representantes para a Diretoria Executiva, ficam com dois
representantes do mesmo modo. Solicitou, então, a palavra o Dr. Sebastião Guedes de Souza
para declarar que o assunto em discussão estava fora de ordem. Pediu a palavra, para falar
sobre a ata o Dr. Antonio D’Angelo Neto, mas cedeu-a ao Sr. Antonio Batista Lino, a pedido
deste. Disse então o Sr. Lino que, prevendo-se que a proposta anterior, do Dr. Julio de Abreu,
de se tratar, nesta sessão, da jurisprudência sobre nomeação de conselheiro para a DE irá
acarretar grande controvérsia, provocando acalorados debates. Com desperdício de muito
tempo precioso, propunha:1º) que o Dr. Julio de Abreu retirasse de discussão a sua proposta
de se firmar aquela jurisprudência; 2º) que o Dr. Luiz Monteiro de Barros, também interessado
no assunto, desistisse de apoiar a discussão do mesmo; 3º) que o Dr. Antonio D’Angelo Neto
retirasse seu requerimento para falar nesta sessão sobre o assunto em questão; 4º) que a mesa
submetesse à aprovação do Conselho a) a confirmação da eleição do Sr. Azeredo para o cargo
de conselheiro (efetivo); b) que indicasse o referido confrade para ocupar a Vice-Presidência
da Diretoria Executiva; c) que confirmasse a eleição do Dr. D’Angelo Neto como conselheiro;
d) que se aprovasse a proposta de se fazer nas atas anteriores as correções e emendas sugeridas
pelo Dr. Julio de Abreu, que contêm irregularidades que exigem ser sanadas; e) que se
encarregasse a Comissão de Redação do Regimento Interno ou outra comissão a ser nomeada,
de estudar e encontrar uma definição e interpretação definitiva para os artigos e parágrafos
dos estatutos que regulam a nomeação, substituição e preenchimento das vagas dos
representantes das quatro entidades, no Conselho, dirimindo de forma definitiva futuras
divergências de interpretação , melindres ou ressentimentos de qualquer natureza. A seguir, o
Dr. Luiz Monteiro de Barros declarou dar seu inteiro apoio à proposta do Sr. Antonio Batista
Lino. O Dr. Julio de Abreu retirou a sua proposta quanto a se firmar jurisprudência, na
presente sessão, reservando-se o direito de voltar ao assunto em ocasião mais oportuna. O Dr.
D’Angelo Neto declarou desistir de usar a palavra, na presente sessão, sobre tal assunto,
concordando assim com a proposta do Sr. Lino. Solicitou então o Sr. Antonio Batista Lino
que sua proposta fosse submetida a votação em todos os seus itens, tendo sido aprovada por
unanimidade, com a ressalva de que, quanto aos trabalhos constantes do item e de sua
proposta, sejam confiados não a uma comissão especial, mas à Comissão de Redação do
Regimento Interno. A seguir, foi dada como aprovada a ata da sessão anterior. Estando
presente a reunião o Sr. Raul Cury, tomou posse do cargo de suplente de conselheiro. Logo
em seguida, pediu a palavra para propor fosse conseguido o comparecimento do médium Ary
Cassadio às sessões do Conselho para que, através de sua mediunidade, se recebesse conselhos
sobre os trabalhos a serem realizados, tendo o Conselho resolvido que esse assunto fosse
resolvido em ocasião oportuna. Foi recebida pelo Conselho a justificação da falta do Sr. Bruno
Severino à sessão passada. Passando-se ao expediente, foi lida uma carta da Diretoria
Executiva, sobre o Congresso Espírita, em que declarava estar em dúvida sobre as condições
de organização do Congresso em questão, por ter sido informada, por diversos conselheiros,
de que a comunicação que lhe fora dada, nesse sentido, pelo secretário da sessão de 6 de março
deste ano, expressava erradamente o que o Conselho havia resolvido, mas que, para ganhar
tempo e cumprir o que determinava a comunicação da secretaria deste Conselho, indicava a
seguinte Comissão para realização do Congresso: para serviços de imprensa e propaganda, J.
Herculano Pires; para serviços de secretaria e tesouraria, Domingos R. Azeredo; para serviços
de reuniões e visitas, Godoy Paiva; para serviços de recepção e hospedagem, Bruno Severino.
A DE julga que uma comissão assim constituída satisfaz as necessidades do empreendimento,
sendo natural que qualquer aumento de pessoal possa ser feito oportunamente, se necessário;
essa comissão trabalhará adstrita e sob orientação da Diretoria Executiva. Depois de vivos
debates, firmou o Conselho a resolução, por maioria de votos, de que o que o Conselho deseja

não é que a Diretoria Executiva promova a organização do Congresso orientando diretamente
a Comissão para este fim nomeada, mas que constitua uma comissão para isso, nos termos da
comunicação que já lhe foi dada pelo secretário do Conselho, e entregue a ela a direção dos
trabalhos. O Congresso não deve, pois, ter orientação direta da Diretoria Executiva e, assim,
deverá a secretaria do Conselho oficiar à DE declarando que fica mantida em todos os seus
termos a comunicação que já lhe foi feita nesse sentido. Resolveu-se, outrossim, que se
comunique à DE estarem ainda em andamento os estudos sobre a uniformização das práticas
doutrinárias; que, quanto à Revista da USE, está dependendo de se obterem os fundos
necessários para a primeira publicação, cujo material já está preparado em grande parte; que,
quanto à contribuição dos conselheiros para a imprensa espírita, foram eles novamente
lembrados. A seguir foi lido o pedido de exoneração do conselheiro João Jorge Cordeiro,
tendo sido ela concedida, dada a necessidade que esse confrade teve de se mudar para o
interior do Estado, ficando resolvido que a secretaria oficiasse o mesmo nesse sentido,
agradecendo-lhe os bons serviços prestados. Pelo Sr. J. Herculano Pires foi apresentado o
seguinte requerimento: “Tendo em vista a necessidade de um amplo trabalho de unificação
em todo o Estado, e não me constando a organização pela USE, de quadro de voluntários para
visitas ao interior - conforme resolução do Conselho em sessão anterior- peço que a Diretoria
Executiva envie comunicação a respeito, se foi ou não tomada uma providência neste sentido”.
Procedeu-se a seguir a eleição do Sr. Domingos R. Azeredo para o cargo de Vice-Presidente da
Diretoria Executiva, o que foi feito por unanimidade dos votos. Tendo o conselheiro Dr. Stoll
Nogueira necessidade de se retirar do recinto, entregou à mesa a seguinte declaração: - “Estarei
de pleno acordo com a carta do Sr. Herculano Pires dirigida a mim e aos demais membros do
Conselho Deliberativo. Expresso, pois, por meio deste, o meu voto: Estou de acordo com a
referida carta.” Ficou assentado que a próxima reunião do Conselho será presidida por D.
Anita Briza, secretariada pelo Sr. Antonio Rodrigues Montemór e será realizada na Sinagoga
Espírita. Nada mais havendo a tratar. O Sr. Presidente convidou o Sr. J. Herculano Pies para
fazer a prece de encerramento e deu por encerrado os trabalhos dos quais eu, Benedicto de
Godoy Paiva, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada.
São Paulo, 20 de março de 1948.
Benedicto Godoy Paiva

Ata # 16 – 03 de abril de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Aos três dias do mês de abril do ano de 1.948, às 15,30 horas na sala da Sinagoga Espírita
Nova Jerusalém à Rua Casimiro de Abreu nesta Capital, reuniu-se o Conselho Deliberativo
da USE e acordo com o Livro da Presença, achavam-se presentes os seguintes Conselheiros:
Benedito de Godoi Paiva;
Dr. Julio de Abreu;
José Paneta;
Dr. Luiz Monteiro de Barros;
J. Herculano Pires;
Anita Brisa;
Dr. S. Stoll Nogueira;
Dr. S. Guedes de Souza;
Antonio Batista Lino;
D. Luiza Peçanha Branco;
Carlos Antonio Trombelli; e
Antonio Rod. Montemór.
Verificado haver “quórum “para as deliberações, assumiu a Presidência D. Anita Brisa,
secretariada pelo Sr. Antonio Rod Montemór , a qual após haver proferido a prece habitual,
mandou que o Snr. Secretário procedesse a leitura da ata da Seção Anterior, cuja após
algumas retificações quanto à mudança da palavra administrativo para deliberativo, e sobre
o Senhor Wandick de Freitas, que é suplente e não Conselheiro, foi aprovada. Como
ordem do dia constou o relatório da DE, apontando normas para constituir a Comissão
encarregada da execução do Congresso Centro Sulino em obediência ao deliberado pelo
Conselho em reunião anterior, assunto este que motivou a reunião extraordinária do CD.
Pela Presidente foi concedida a palavra, tendo feito uso os Srs. Stoll Nogueira, Godoi Paiva,
Julio de Abreu. Guedes de Souza e J Herculano Pires, tendo sido referido assunto discutido
amplamente, resultando na seguinte proposta do Senhor Herculano Pires, que foi aprovada
por unanimidade: O Conselho Deliberativo declara à DE que não concorda com a
acusação de ter ele violados os Estatutos, e, pede para não entrar em discussão do assunto
sobre o qual tem a sua própria opinião e reconhece o direito da DE esposar também o que
achar conveniente. Reconhecendo o desejo e boa vontade da DE em realizar por si mesma
o Congresso Centro Sulino revoga as suas decisões anteriores e confere a DE a tarefa de
levar a bom termo a realização do Congresso. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente
convidou o Sr. Antônio Trindade, presente à reunião, para proceder à prece de
encerramento, e deu por encerrados os trabalhos dos quais eu, Antonio Rod Montemór
lavrei a presente ata que vai por mim assinada
São Paulo, em 03 de abril de 1.948
Antonio Rodrigo Montemór, secretário

Ata # 17 – 24 de abril de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Aos 24 de abril de 1948, as 15,30 horas na Sede da União Federativa Espírita Paulista, no
Largo Riachuelo nº, reuniu-se o Conselho Deliberativo da União Social Espírita. De acordo
com o livro de presença achavam-se presentes os conselheiros:
Anita Brisa,
Antonio Batista Lino,
Antonio Rod. Montemor,
Ari Lex representado por Luiz Monteiro de Barros,
Antonio d’Angelo Neto,
Carlos Antonio Trombeli,
Eugenio B. Severino,
J. Herculano Pires,
Jose Paneta,
Jose Romito,
Luiz Monteiro de Barros,
Luiza Camargo Peçanha Branco,
Raul Soares,
Sebastião Guedes de Souza e o suplente B. Milano Neto.
Verificando haver número para abertura dos trabalhos D. Anita Brisa assumiu a
presidência rotativa do mês, e, após haver procedido a prece habitual, ordenou ao
secretário Sr. Antonio Rod. Montemor que procedesse a leitura da ata da reunião anterior,
a qual foi aprovada por unanimidade. Os senhores d’Ângelo Neto e Eugenio B. Severino
solicitaram justificativa ao não comparecimento na reunião realizada a 3/4. O expediente
constou na leitura, pela presidente, de uma carta da União Federativa Espírita Paulista, e
relatório da D.E. Passou-se em seguida à ordem do dia, foi discutida em primeiro lugar, a
carta da União Federativa em a qual solicita demissão do quadro de membro patrocinador
da U.S.E. Pela ordem falou inicialmente o Sr. Luiz Monteiro de Barros que tecendo
considerações em torno dos motivos apresentados por aquela entidade que forçaram o seu
pedido ora em discussão, propôs se escrevesse à União lamentando o seu afastamento e
agradecendo a colaboração prestada até agora à U.S.E. Após vários apartes e sugestões
aprovou-se a proposta do Sr. d’Ângelo Neto, cujo teor é o seguinte: Considerando que a
União representa uma das colunas mestras da organização que se propõe unificar os
espíritas de S. Paulo; considerando inaceitável a estranheza alegada no pedido de
desligamento da U.S.E.; considerando, ainda, a impossibilidade de ter a União meditado
maduramente, eis que estranhando o projeto do congresso e não tendo solicitado informes
à U.S.E., não poderia portanto ter conhecimento dos motivos e das possibilidades para a
realização do Congresso Centro Sulino, e, considerando finalmente que o dever do Espírita
é buscar acercar-se dos seus irmãos que erram, proponho: que o Conselho designe uma
comissão de 3 membros autorizada a solicitar uma audiência dos dirigentes da união, para
troca de ideias, ficando em suspenso a deliberação quanto ao pedido. Por indicação do Sr.
Luiz foi eleita a comissão, composta dos Srs. d’Ângelo Neto, Herculano e José Romito,
acrescida por proposta do Sr. Montemor, o nome do Sr. Luiz Monteiro de Barros.
Entrevista pela imprensa: para falar, inicialmente sobre este assunto, tomou a palavra o
confrade Jose Paneta, o qual, referindo-se à resolução do conselho, quando aprovou parecer
da comissão da Educação e Cultura quanto à realização do I Congresso Educacional

Espirita, fez alusão à resposta da D.E., eximindo-se de participar nessa tarefa a ela imposta
pelo conselho, por força dos Estatutos e limitando-se a colocar à disposição da Comissão
de Educação e Cultura o material da secretaria e demais elementos informativos à realização
daquela tarefa, terminando o Sr. Paneta por dizer que a entrevista por ele concedida ao
Diário era já o início dos trabalhos de execução outorgados à comissão pela D.E. Após
vários debates em que tomaram parte os Srs. Antonio Batista Lino, d’Ângelo Neto,
Herculano e Luiz Monteiro de Barros, resolveu este conselho aprovar uma proposta deste
último no sentido de se responder à D.E. dizendo que tendo a D.E. outorgado à Comissão
Permanente de Educação e Cultura, amplos poderes para execução do programa aprovado
pelo conselhos, quanto aos trabalhos de preparação e realização do I Congresso
Educacional Espirita, comunica que a entrevista referida faz parte da execução do programa
já aprovado pelo conselho. Como adendo foi proposto pelo confrade Herculano se
comunique também à D.E. que a comissão é permanente e não de emergência como consta
no relatório da D.E. Ainda sobre o mesmo assunto usou da palavra o confrade Sebastião
Guedes de Sousa, que teceu comentários em torno da falta de trabalhos concretos que
comprovem de modo evidente e positivo os sentimentos de fraternidade e união dos
espíritas, e termina por apresentar uma proposta para uma reunião extraordinária do C.D.
em conjunto com a D.E. a fim de serem tomadas providências, harmoniosa e
fraternalmente, para execução do programa da Comissão de Educação e Assistência, dentro
do menor espaço de tempo possível. Aprovada por unanimidade a referida proposta foi
marcada a data de 8/5/48, na sede da Federação Espírita, assim também se designou a Sede
da Liga para a próxima reunião ordinária do Conselho, no último sábado de maio. Para as
próximas reuniões a mesa rotativa se constituirá dos confrades Antonio Rod. Montemor e
Antonio Batista Filho, para presidente e secretário, respectivamente. Ainda em pauta dos
trabalhos figurou a Uniformização das Práticas Doutrinárias, tendo o Sr. Monteiro de
Barros, um dos membros da comissão nomeada para estudar e dar parecer, dito que o
assunto é por demais complexo, está sendo estudado devidamente pela comissão e
oportunamente será apresentado à plenária para discussão e aprovação respetiva. Quanto
à indicação da D.E. para inclusão no quadro de suplentes do confrade Waldomiro da Silva
Santos achamos Srs. Conselheiros ser prematuro tratar-se do assunto, visto estar o conselho
aguardando parecer da comissão nomeada para estudar a proposta do Sr. Julio de Abreu,
reservando-se para tempo oportuno a discussão desta Eleição. REGIMENTO INTERNO:
por proposta do Sr. Monteiro de Barros, relator da comissão de organização do regimento
interno, deu-se início a discussão e aprovação do mesmo, tendo sido procedida a leitura
integral, após a qual foram aprovados os itens de nº 1 ao nº 9, tendo esgotado o tempo
regular foi encerrada a presente reunião ficando a continuação da matéria para a próxima
reunião e a transcrição integral na próxima ata. Na reunião Extraordinária de 8/5/48 os
assuntos a tratar são os seguintes:
Medidas para Execução do Programa da Comissão Educação e Assistência
Discussão do Relatório sobre o afastamento da União
Antes de encerrar os trabalhos foi lido pelo Sr. Secretário o balancete de Cx da D.E. no
período de 18 a 24/04/48, e aprovado. Nada mais havendo a tratar, foi pela Sra. Presidente,
convidada D. Luiza Branco para proceder a prece de encerramento, após a qual foram
encerrados os trabalhos dos quais eu, Antonio Rod. Montemor, Secretário Rotativo, lavrei
a presente ata que aprovada, será por mim assinada.
São Paulo, 24 de abril de 1948.

Anita L. Briza, presidente
Antonio Rod. Montemor, secretário

Ata # 18 – 08 de maio de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Aos oito de Maio de 1948, às 15:30 horas, na sede da Federação Espírita do Estado de São
Paulo, na Avenida Irradiação, 158, reuniu-se o C. Deliberativo da União Social Espírita.
De acordo com o livro de presença compareceram os seguintes conselheiros:
Ary Lex;
Antonio Baptista Lino;
Herculano Pires;
José Panetta;
José Romitto;
Eugenio Bruno Severino;
Sebastião Guedes de Souza;
Luiz Monteiro de Barros;
Anita L. Briza;
Carlos Antonio Trombelli;
Stoll Nogueira;
Luiza P. Branco;
Antonio D’ Angelo Neto
e mais os membros da D.E.:
R. Azeredo;
Edgar Armond e
Carlos Jordão da Silva.
Lida a ata e submetida a mesma a discussão é aprovada com uma emenda proposta pelo
conselheiro Sebastião Guedes de Souza, a fim de constar na presente o aditivo seguinte:
“que a moção apresentada pelo conselheiro Sebastião Guedes de Souza na reunião anterior
ficará constando nos anais da U.S.E.”. A seguir é justificada a ausência dos confrades Pedro
de Camargo e Julio de Abreu, sendo aceita a proposição de justificativa de ausência dos
conselheiros referidos. No “Expediente” é lido o “Relatório” sobre o 1º Congresso Centro
Sulino” apresentado pela D.E, cujo esquema é lido item por item, sendo aprovado por
unanimidade e com aplausos as bases e diretrizes de articulação do Congresso que vêm
sendo desenvolvidos pela D.E.. A seguir é apreciado novo ofício da União Federativa
Espírita Paulista, no qual a referida instituição reiterava seu pedido irrevogável de
desligamento da U.S.E., e ainda nos termos do primeiro ofício enviado. Resolveu-se
aprovar que a Comissão do C.D. da U.S.E, que já fora indicada em reunião anterior para
conhecer as razões de tal decisão e tentar demover a União dessa atitude tornasse
novamente a solicitar uma reunião com a Diretoria da União, no sentido de apelar para
que a mesma modificasse seus propósitos de afastamento da U.S.E. Em prosseguimento é
tratada a matéria constante na “Ordem do Dia”: “Instituto de Educação Espírita”. Pelo
presidente é concedida a palavra ao conselheiro Herculano Pires que, como membro da
Comissão de Educação, expõe os motivos da solicitação do comparecimento dos membros
da D.E., nesta reunião , bem como apresenta as razões das atividades que a dita Comissão
de Educação vinha desenvolvendo no campo publicitário. Após os esclarecimentos
prestados pelo confrade Herculano Pires, fazem considerações sobre o assunto o
Comandante Edgard Armond; Dr. Luiz Monteiro de Barros, Manso Vieira; Dr. D’Angelo
Neto e Antonio Baptista Lino. Dos comentários e esclarecimentos havidos resultou a
aprovação da proposta apresentada pelo conselheiro Herculano Pires, que é a seguinte: “O
Conselho Deliberativo da U.S.E., tendo em vista o acúmulo de trabalhos da D.E.,
conforme alegação da mesma em seu ofício nº 20, de 20 de março último, e considerando
a necessidade de levar a efeito a campanha de criação do Instituto Espírita de Educação do

Estado, resolve criar o Departamento de Educação que dará desempenho àquela “Tarefa”.
Aprovada esta proposta, que dera motivos ao convite de comparecimento dos membros da
D.E., os mesmos solicitaram licença para ausentar-se da sessão, dado ainda terem que
realizar a sessão ordinária da semana. Em nome do C.D. o confrade Sebastião Guedes de
Souza agradece o comparecimento e a boa vontade demonstrada pela D.E., aplaudindo sua
atitude sempre pronta a cooperar para a rápida solução de todos os problemas decorrentes
das decisões do C.D.. O conselheiro D’Angelo Neto solicita permissão para ausentar-se da
reunião, por motivos imperiosos. Havendo ainda sobra de tempo regulamentar o
Presidente da reunião propõe a continuidade a continuidade da leitura e aprovação do
“Regimento Interno” da U.S.E., já aprovado em reunião anterior até o item 10º. Aceita a
proposição e dando –se continuidade à leitura dos itens restantes é o “Regimento”
aprovado, com várias modificações, que serão transladados em Ata após redação final a ser
realizada pela Comissão encarregada de elaborar o mesmo. A seguir o Sr. Stoll Nogueira
apresenta justificativa para ausentar-se , bem como para a ausência da reunião anterior. Em
“Assuntos Vários” o Conselheiro Romitto propõe que se encaminhe à D.E., a sugestão da
confecção de uma carteira de identidade para os membros da U.S.E., sugestão essa que
obtém o “referendum” do Conselho Deliberativo, dado as vantagens e utilidade da ideia.
Por proposta do conselheiro Bruno Severino aprovou-se, como aditivo, que as despesas
com a confecção referida seriam financiadas pelos membros da U.S.E, ou seja: cada
conselheiro pagaria a própria. Nada mais havendo a tratar e nenhum dos presentes
querendo fazer uso da palavra, o sr. Presidente dá por encerrados os trabalhos da Reunião
às 18 horas, e eu, Antonio Baptista Lino, que redigi e lavrei a presente Ata, pela mesma
dou fé, assinando-a juntamente com o Sr. Ary Lex, digo, Antonio Rodrigues Montemór,
que presidiu os trabalhos
São Paulo 8/5/48.
Antonio Baptista Lino, secretário.
Antonio Rodrigues Montemór, presidente

Ata # 19 – 29 de maio de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Às 15 ½ horas do dia vinte e nove de maio de mil novecentos e quarenta e oito, na Sede
da Liga Espírita de São Paulo, sediada a Rua Brigadeiro Tobias, , reuniu-se o C.D. da
U.S.E. De acordo com o livro de presença compareceram os seguintes conselheiros:
Antonio Baptista Lima;
Antonio Rodrigues Montemor;
Anita L. Briza;
J. Herculano Pires;
Raul Soares;
Sebastião Guedes de Souza;
Ary Lex;
Luiz Monteiro de Barros;
José Paneta;
e, por procuração o conselheiro
Bruno Severino e
Dr. Julio de Abreu,
estes dois últimos para efeito de “quórum”, conforme disposição do “Regimento Interno”.
O conselheiro Antonio Rodrigues Montemor, que presidiu a Reunião, depois de
estabelecer a “Ordem do Dia” autoriza a leitura da Ata da Reunião anterior, o que feito,
sendo a mesma aprovada com as seguintes retificações: Anotar-se a licença concedida para
o Conselheiro Trombelli, dada omissão na Ata anterior; Anotar-se que, tendo o
Conselheiro Antonio Rodrigues Montemor presidido a Reunião anterior, implicitamente
estava o mesmo presente à reunião, o que fora omitido por não conseguir o secretário da
reunião entender a assinatura do referido confrade, constante no livro de presença. A seguir
o Sr. Luiz Monteiro de Barros dá esclarecimentos sobre o desempenho da incumbência que
fora cometido a comissão encarregada de entender-se com a União Federativa Espírita
Paulista, lendo o relatório da referida comissão que é o seguinte:
“Exmos Srs. Membros do C.D. da U.S.E. Dando cumprimento à tarefa que nos foi
outorgada por esse Conselho, em relação à União Federativa Espírita Paulista, devemos
informar que foram baldados todos os nossos esforços no sentido de se demover a diretoria
daquela entidade de se afastar da U.S.E. O Sr. Caetano Mero, falando pela Diretoria,
justificou a atitude da U.F.E.P. com os seguintes argumentos: 1º) A USE é uma quarta
entidade federativa em São Paulo e, assim sendo, ao invés de congregar, desagrega, pois não
mantém a neutralidade em relação às demais entidades federativas, visto ela mesma ter
centros adesos. Por essa razão, desde o início, a U.F.E.P. não deu, no sentido real e amplo
do termo, sua adesão à U.S.E. 2º) A U.F.E.P. não pode se responsabilizar pelos atos e
atitudes da U.S.E. e de seus dirigentes visto estar atualmente filiada, de novo, à Federação
Espírita Brasileira, e, pois, orientando-se pelas normas e programas da Casa de Ismael, a
cujas diretrizes e deliberações deve dar fiel cumprimento como entidade a ela filiada, (isso
diz respeito ao congresso centro-sulino, aprovado pela U.S.E. e recusado pela F.E.B., bem
como a uma entrevista do presidente da D.E. Cte. Armond, em relação à U.S.E. e à FEB).
3º) A U.S.E. não deveria permitir adesão a ela senão de centros espíritas filiados às três
entidades federativas da capital, a saber: U.F.E.P., Liga Espírita e F.E.S.P., quer dizer, para
um centro ser admitido na U.S.E. deveria antes se filiar numa daquelas três entidades. 4º)
A U.S.E. no caráter de entidade federativa, dentro de poucos anos, acabará por absorver as

outras três já existentes. (Tendo sido baldados os esforços da comissão nomeada pelo C.D.
da U.S.E. para entrar em entendimentos) Digo, “após três já existentes”: 5º) A U.S.E.
deveria se filiar na Federação Espírita Brasileira. 6º) A U.S.E. planeja a superintendência
do espiritismo no Brasil, sobrepondo-se à casa de Ismael, e procurando deslocar para S.
Paulo o centro da terceira revelação em nossa pátria. Por cerca de duas horas e meia
tentamos demonstrar aos dignos membros daquela entidade a não procedência de todos
esses argumentos, porém, tudo em vão. A resolução da diretoria da U.F.E.P. era mesmo,
desde o início, de caráter irrevogável. À vista disso, a comissão abaixo assinada sugere se
oficie àquela entidade nos seguintes termos:
Exmos. Srs. Membros da Diretoria da U.F.E.P. Paz em jesus.
Tendo sido baldados os esforços da comissão nomeada pelo Conselho Deliberativo da
U.S.E. para entrar em entendimentos diretos com essa digna diretoria , no sentido de evitar
o seu espontâneo afastamento das fileiras da U.S.E., nada mais nos resta do que, muito a
contra-gosto, ficar cientes do afastamento dessa operosa e tradicional agremiação espírita
dos quadros da U.S.E. Lastimando profundamente esse desligamento, queremos agradecer
a essa entidade a valiosa colaboração que teve ensejo de nos proporcionar, desejando-lhe,
ao mesmo tempo, paz, felicidade e progresso, e cientificando-a de que as portas da U.S.E.
permanecerão sempre abertas à U.F.E.P. caso um dia ela resolva voltar a nos dar o prazer
de sua inestimável companhia e preciosa colaboração. Cordialmente, pela USE”
A seguir, depois de aprovada a ação da Comissão bem como o seu Relatório, o Conselheiro
Sr. Guedes de Souza apresenta a seguinte proposta: Remeter-se aos membros do Conselho
da U.S.E a seguinte circular:
“Prezado irmão. O Conselho tem se ressentido de sua ausência em suas reuniões e como
considera essa atitude do prezado companheiro prejudicial aos nossos trabalhos, porque
nos priva de sua colaboração preciosa, vem por meio desta, apelar para a boa vontade do
caro irmão a fim de que não falte a suas reuniões e não desdenhe a distinção que a U.S.E.
lhe conferiu integrando-o na sua direção. O Conselho lembra ainda ao ilustre companheiro
que grande responsabilidade pesa sobre todos nós, a quem a Providência cometeu o urgente
trabalho de unificar e orientar o Espiritismo no Estado de S. Paulo, e seria por isto triste
que o exemplo de desunião e falta de solidariedade partisse de dentro do próprio conselho.”
A seguir o confrade Herculano Pires propõe e é aprovada a seguinte recomendação:
“O Conselho Deliberativo da U.S.E., considerando que qualquer atitude que possa agravar
divergências no seio do movimento espírita é contrário aos objetivos de unificação desta
entidade, comunica aos confrades da D.E. que discorda das referências feitas pela imprensa,
em entrevistas concedidas e comunicados distribuídos aos jornais, com relação à posição
da Federação Espírita Brasileira em face do próximo congresso centro-sulino.
Além de agravarem divergências perigosas, embora não tenham essa intenção, referências
dessa natureza terminam se convertendo em armas nas mãos dos inimigos da Doutrina e
em motivo de alarme e escândalo pra os meios profanos.
Em vista disso, resolve o Conselho apelar fraternalmente para a D.E., no sentido de que
sejam evitados, nas publicações referentes ao próximo congresso, quaisquer outras

referências dessa natureza, a bem dos objetivos de unificação espiritual de nosso
movimento.”
A seguir, pelo conselheiro Antonio Baptista Lima é proposto que se sugira à D.E. que:
“aproveitando o ensejo do 1º aniversário da U.S.E. sejam redigidos e profusamente
difundidos, pela imprensa espírita ou profana quando gratuita, boletins, circulares,
comunicados e artigos de fundo solicitados a escritores espíritas com conhecimento de suas
finalidades, propósitos e atividade, no sentido de esclarecer a opinião dos espíritas em geral,
com o objetivo de prevenir qualquer interpretação errônea sobre a intenção da mesma. A
publicidade referida deverá ser esquematizada pela D.E., que fará o possível para que a
mesma tenha um caráter exclusivamente expositor, evitando qualquer palavra ou assunto
que possa ser (interrompido) digo, interpretado como refutação à atividade de instituições
ou artigos de imprensa patrocinado pelas mesmas. Nada mais havendo a tratar, o seu
presidente dá por encerrados os trabalhos da presente reunião às 18h, e eu, Antonio
Baptista Lima, que redigi e lavrei a presente Ata, pela mesma dou fé, assinando-a
juntamente com o presidente da reunião e os membros da Comissão que assinaram o
relatório sobre o desligamento da U.F.E.P.
Antonio Rodrigues Montemor, presidente

Ata # 20 – 26 de junho de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e seis dias do mês de junho de mil novecentos e quarenta e oito, às 15h30
reuniram-se na Sinagoga Espírita Nova Jerusalém os seguintes conselheiros:
Antonio Baptista Lino,
Domingos d`Angelo Neto,
Benedito Godoi Paiva,
Anita L. Briza,
Sebastião Guedes,
Antonio Rodrigues Montemor,
José Romito,
José Paneta,
Dr. Sebastião Stol Nogueira e
Herculano Pires.
Fizeram-se representar os srs.
Pedro de Camargo, na pessoa do Sr. Benedito Godoi Paiva.,
Dr. Luiz Monteiro de Barros, pelo Sr. Antonio R. Montemor;
Dr. Júlio de Abreu pelo Sr. Antonio Batista Lino.,
D. Luiza Peçanha Branco pelo Sr. José Paneta.
A convite dos senhores conselheiros, assistiu a reunião o Sr. Antonio Trindade que fez a
prece de abertura. Presidiu a reunião o Sr. Antonio Batista Lino. Deixou-se de proceder a
leitura da ata da reunião anterior, em virtude do livro competente ter ficado na secretaria
da D.E. Foi lida pela secretária da reunião o programa do Congresso Espírita Nacional,
elaborado pela D.E. da U.S.E. Depois de discutido pelos senhores conselheiros, foi
aprovado com as seguintes restrições: 1º. Mudar o nome do congresso. Para tal fim resolveuse convocar uma nova reunião no próximo sábado na Sede da Federação Espírita, à Rua
Maria Paula, 158, em conjunto com a D.E. 2º Que o encerramento do congresso seja no
Pacaembu, se for possível. Ficou resolvido solicitar a D.E. vir munida da indicação dos
nomes dos componentes da comissão, a que se refere o item 4º. das instruções sobre o
congresso. Estando presente o médium Pedro Machado e a pedido dos senhores
conselheiros para que se concentrasse e obtivesse uma comunicação dos nossos mentores
espirituais, digo, dos mentores dos trabalhos da U.S.E., foi recebida a seguinte
comunicação: “Meus amigos que o Senhor nos esclareça no roteiro da vida. Grandes são
as nossas responsabilidades em face dos problemas a serem resolvidos. Conhecemos a boa
vontade que alimenta o vosso coração no propósito santo de levar avante a tarefa a vós
imposta. A U.S.E. é uma entidade que teve um princípio para chegar a um fim colimado
pelos cooperadores da espiritualidade, que assistem os vossos esforços no labor da
divulgação das verdades eternas. E, se grande para tais desvelados amigos tem sido o campo
de ação, para nós outros, não deve ser menor o esforço empregado em prol de tão sagrado
desideratum. Renunciai pois, tudo quanto possa ferir a suscetibilidade dos nossos
companheiros de aprendizados doutrinários e dedicai-vos de coração no afanoso trabalho,
porque muito espera o mais alto, das nossas determinações. Tudo procurarão fazer os
vossos amigos e companheiros de semeadura cristã, bastando-vos apenas lançar em nossa
leira, sementes de paz, para que criem raízes profundas e brotem árvores dadivosas e deem
frutos ótimos. Batuira “ Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 17:40hs
com a prece proferida pelo Sr. Benedito Godoi Paiva. E eu secretária lavrei a presente ata
que assino juntamente com o presidente da reunião.

Anita L. Briza, secretária
Antonio Batista Lino, presidente
Em tempo: onde se lê Sebastião Stol Nogueira, leia-se Saul Stol Nogueira.
Anita L. Briza, secretária
Antonio Batista Lino, presidente

Ata # 21 – 03 de julho de 1948
Reunião Extraordinária
Conselho Deliberativo Estadual
Aos três de Julho de mil novecentos e quarenta e oito, às 15 horas e vinte e cinco minutos,
presentes os Conselheiros:
Batista Lino,
Luiza Peçanha Camargo Branco,
Antonio d’Angelo,
Anita Briza,
Pedro de Camargo,
Sebastião Guedes de Souza,
José Panetta,
Godoy Paiva,
também como responsável do Dr Ary Lex, o Sr. Rodrigues Montemór
Herculano Pires,
José Romitto e
Dr. Júlio de Abreu.
Presentes ainda os membros da D.E,
R. Azeredo,
Jordão da Silva,
Horácio Pereira dos Santos,
Aristóteles Soares Rocha e
Mansoo Vieira,
Valdomiro Souza Santos e
? Filho.
Dando início aos trabalhos a presidente Anita Briza convidou o confrade Pedro de
Camargo para proferi a prece inicial. Em seguida foi procedida a leitura da ata da reunião
do dia 29 de maio p. passado pelo seu redator Batista Lino. Posta em discussão, foi a mesma
aprovada, depois de um esclarecimento solicitado pelo Conselheiro Sebastião Guedes de
Souza, que foi dado pelos conselheiros Batista Lino. Foram justificadas as ausências dos
Conselheiros Dr. Monteiro de Barros e Ari Lex, respectivmente pelos Conselheiros Batista
Lino e Godoy Paiva. Isto posto, o primeiro assunto a ser ventilado foi o nome a ser dado
ao Congresso Espírita de Outubro do corrente ano, sobre o qual se manifestaram os
Conselheiros Romito, Montemór, Guedes, d’Angelo, dr. Julio de Abreu, Pedro de
Camargo, Batista Lino, Romito e os membros da DE Jordão da Silva, e D. R. Azeredo,
tendo sido apresentado por mim secretário a proposta para que se desse o nome do
Congresso Espírita do 1º Centenário, retirada ao ser apresentado a sugestão de que fosse
tal assunto adiado para a Reunião Ordinária do próximo dia 31 do corrente mês. Nessa
altura dos trabalhos, retirou-se o confrade Antonio d’Angelo Neto por motivos
particulares. sendo substituído na anotação dos trabalhos pelo sr. Montemór. Em
continuação, o CD aprovou com ligeiras modificações aprovação de uma circular aos
Centros adesos, com referência ao desligamento da União. Em seguida foi aprovada a
confecção de uma carteira para uso dos conselheiros. Nada mais havendo foi encerrada a
reunião com a prece proferida pelo confrade Godoi Paiva, da qual eu secretariei ........
Antonio Montemór lavrei a presente ata aos 3 de Julho de 1948.
A reunião realizou-se na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo.
Anita L. Briza, presidente

Antonio Montemór, secretário

Ata # 22 – 28 de agosto de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e oito dias de agosto de mil novecentos e quarenta e oito às 15:30 horas, na sede
da Liga Espírita do Estado de São Paulo, na Rua Brigadeiro Tobias, 238 reuniu-se o
Conselho Deliberativo da U.S.E.. De acordo com o livro de presença compareceram os
seguintes conselheiros:
Ary Lex,
Julio de Abreu,
Sebastião Guedes de Souza,
Bruno Severino,
José Panetta,
Luiza Peçanha C. Branco,
Luiz Monteiro de Barros,
Antonio Rodrigues Montemór,
Saul Stoll Nogueira,
José Herculano Pires e
Carlos Jordão, membro do D. E.
Verificado haver número para abertura dos trabalhos, assumiu a presidência rotativa do
mês Dr. Ary Lex procedendo a prece habitual. Deixou-se ler a Ata anterior por a mesma ter
sido lida na reunião anterior a qual foi sob caráter informal por falta de “quórum” tendo
sido a mesma aprovada. Justificaram a falta na presente reunião, o senhor Antonio Batista
Lino e a senhora Anita Briza, sendo que também é justificada a falta do Sr. Eugenio Bueno
Severino ao não comparecimento na reunião de 31 do 7. O Expediente constou de diversos
ofícios. Passando-se à ordem do dia, foram discutidos primeiramente os seguintes digo
seguintes itens do relatório número 12 (doze). 1º item: sugestões à organização da tese se
São Paulo unanimemente aprovada a comissão composta dos seguintes elementos: Pedro
de Carvalho Vinícius, Carlos Jordão, Edgard Armond e Herculano Pires da D.E. mais três
elementos a serem apresentados pelas três entidades federativas (Sinagoga Espírita Nova
Jerusalém, Liga Espírita do Estado de São Paulo e Federação Espírita do Estado de São
Paulo) finalmente três elementos dos três maiores núcleos do interior a serem indicados
pela D.E. totalizando-se em 10 elementos. A seguir tratou-se do item 2º do relatório da
mudança de data do congresso unanimemente aprovado para o dia 31 de outubro do
corrente. Em seguida, passou-se ao item 3º delegações de São Paulo cujos elementos
compostos de 10 sendo 4 pertencentes à D.E., 3 pertencentes às entidades federativas e,
finalmente, 3 pertencentes aos maiores núcleos do interior a serem apresentados pela D.E.
O item 1º sugestões à organização da tese se São Paulo: unanimemente aprovada a seguinte
comissão; Comandante Armond, Luiz Monteiro Barros, Julio de Abreu, Cerdeira,
Herculano Pires, Luzia Peçanha Branco. 4º item Departamento da Juventude da USE:
unanimemente aprovada a mudança do nome para Mocidade segundo as resoluções do
Congresso realizado no Rio, ao qual a USE aderiu fazendo-se representar. Item 5º Conselho
consultivo central Nacional das Mocidades; unanimemente aprovado que o departamento
das Mocidades da USE adira a esse Conselho Central. Item 6º União Federativa Espírita
Paulista: Tomou-se conhecimento da carta recebida sendo a mesma aprovada. Item 7º
Designação do Congresso: unanimemente aprovado que a designação do mesmo seja
Congresso Espírita Centro Sulino. 8º item Patrimônio de Ação Social: O Centro Espírita
João Batista, de Araras, desenvolvendo uma campanha para a construção ou um sanatório
na mesma pede autorização à USE para o uso na campanha da seguinte expressão
“patrocinada pela USE", sendo que ficou deliberado que esse centro poderá fazer a
campanha como centro adeso a USE ao invés de patrocinado pela mesma por escapar aos

objetivos pois a USE só encabeçará movimentos como esse quando encaminhados pela
União Municipal Regional, sendo unanimemente aprovado. A seguir passou-se a aprovação
das deliberações tomadas na reunião anterior que realizada sob caráter informal. Senhor
Sebastião Guedes propõe que se nomeie uma comissão de conselheiros para rever as atas
anteriores apresentando as retificações sendo nomeado os seguintes Sebastiao Guedes,
Julio de Abreu, Luiz Monteiro Barros A seguir lido o oficio de Emilio Manso Vieira que
solicita, se possível, uma vaga de conselheiro ao Sr. Jonny Doin, depois de verificado o livro
de presenças notificou-se não haver vagas sendo que o mesmo por aprovação na qual só
poderá ser readmitido na próxima (vaga). A seguir é empossada como auxiliar de secretaria
a senhorita Elza Mazzonettto por aprovação geral. Sr. Montemór notificou aos presentes
que a importância em dinheiro distribuída entre os deputados não caíram em mãos
espiritas, fazendo notar a importância da escolha dos indivíduos nas eleições. Passou-se à
situação dos conselheiros quanto ao falar propondo o sr. Herculano Pires que se mande
uma circular a todos conselheiros solicitando a presença e se o mesmo não se interessar que
peça demissão para haver vagas a outros, proposta essa aprovada por unanimidade. Luiz
Monteiro de Barros propõe que os conselheiros, quando faltarem, que apresentem a
justificativa por escrito. Aprovado por unanimidade.
Dr. Ari Lex fez um breve relatório sobre o 1º. Congresso das Mocidades Espiritas do Brasil.
Em tempo: a terceira pessoa indicada a rever as atas anteriores é José Herculano Pires e não
Luiz Monteiro de Barros. Nada mais havendo a tratar foi a presente reunião encerrada as
18 horas, e, eu auxiliar de secretário lavrei a presente ata que vai pelo presidente e secretário
da reunião assinada.
José Herculano Pires, presidente
Luiz Monteiro de Barros, secretário

Ata # 23 – 11 de setembro de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Aos onze dias de setembro de 1948, às 15:30 horas, na sede da Federação Espírita do Estado
de São Paulo, na Rua Maria Paula, atual Av. Irradiação, 152, reuniu-se o Conselho
Deliberativo da USE. De acordo com o livro de presenças, compareceram os seguintes
conselheiros:
José Herculano Pires;
Dr. Luiz Monteiro de Barros;
Sebastião Guedes de Souza;
Antonio Batista Lino;
Raul Soares;
Eugenio Bruno Severino;
José Panetta;
Anita Briza;
Suplente Dr. Milano Netto.
Sendo justificadas as faltas
de Dr. Júlio de Abreu por Antonio Batista Lino;
de Dr. Ary Lex por Dr. Luiz Monteiro de Barros;
de Luiza Peçanha Camargo Branco por Anita Briza;
de Carlos Antonio Trombelli por José Panetta.
Verificado haver número para abertura dos trabalhos, assumiu a presidência rotativa do
mês Sr. Herculano Pires e secretário Luiz Monteiro de Barros, o qual proferiu a prece
inicial. Deixou-se de ler a ata anterior por ser reunião extraordinária. O expediente constou
de diversos assuntos. Passando-se à ordem do dia, procedeu-se à leitura do Regimento
Interno do C.D., sendo aprovada a sua redação final. A seguir, Sebastião Guedes faz as
seguintes propostas: Considerando que o conselho tem lutado com falta de número em
suas reuniões; considerando que por este motivo tem sido forçado a aceitar representação
para poder funcionar; considerando que a ausência frequente de alguns de seus membros
tem feito com que, algumas vezes, o conselho não tenha tido número suficiente para
deliberar, tendo também, pela mesma razão, deixado de funcionar, o que tem redundado
em aborrecimento para os conselheiros que moram longe e perdem assim o seu tempo em
comparecer inutilmente; considerando que a falta de números em nossas reuniões tem
motivado atraso na deliberação de assuntos de premente urgência, o que não parece muito
honroso para uma assembleia como esta; considerando que de agora até a reunião do
Congresso Regional as reuniões devem ser tão regulares quanto possível, pois pesa sobre
nossos ombros enorme responsabilidade, propõe: 1º que o Conselho recomende a todos
os seus membros evitarem se afastar da capital, nas datas pré-fixadas para as reuniões do
Conselho; 2º que não se justifique nenhuma ausência de conselheiro, a não ser que ela seja
motivada por causa muito imperiosa; 3º que os suplentes sejam de hoje para o futuro, digo
até o fim do ano sistematicamente convocados para as reuniões do Conselho e que em falta
de comparecimento deles, trate o Conselho da eliminação dos que se obstinam em não
comparecer, de acordo com o que estabelece o Regimento Interno do Conselho. Sr.
Herculano Pires passando a presidência ao Dr. Luiz Monteiro de Barros discorda da
primeira proposta do Sr. Sebastião Guedes de Souza por a mesma ter sido aprovada digo
prevista por várias vezes. Entrando as mesmas em votação, foram aprovadas .Verificandose o livro de presença, notificou-se que o Sr. José Romitto, em 24 reuniões havidas, faltou
a 13, sendo apenas 4 justificadas. Deliberou-se notificar a Federação Espírita de São Paulo
para que a mesma tome providências, vista a situação de seu representante. Por
impossibilidade de estar na capital na próxima reunião de 25 de 9 de 1948, Dr. Luiz

Monteiro de Barros pede ao Sr. Sebastião Guedes representá-lo. Esgotado o tempo
regulamentar, Dr. Luiz Monteiro de Barros pede a prorrogação de dez minutos para expor
umas propostas a serem discutidas em reunião futura. Nada mais havendo a tratar, foi a
presente reunião encerrada às 18:10 horas, com uma prece proferida por Raul Soares e eu,
auxiliar de secretário, lavrei a presente ata, que vai pelo presidente e secretário da reunião
assinada.
Elza Mazzonetto, auxiliar de secretário
Luiz Monteiro de Barros, secretário
José Herculano Pires, presidente

Ata # 24 - 25 de setembro de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e cinco de setembro de hum mil novecentos e quarenta e oito, às quinze horas,
na Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, à rua Casimiro de Abreu, no 382, reuniu-se o CD da
USE com a presença dos conselheiros:
Heitor D’Angelo Neto;
Luiza Peçanha Branco;
José Paneta;
Pedro de Camargo;
Godoy Paiva;
Antonio Rodrigues Montemór;
Carlos Antonio Trombelli;
Sebastião Guedes de Souza;
Ary Lex;
José Romito;
Herculano Pires e
Luiz Monteiro de Barros,
Presidida e secretariada, respectivamente, por esses dois últimos conselheiros. Feita a prece
de abertura dos trabalhos, foram lidas as atas doas duas reuniões anteriores. Na ata de
28/8/48, houve uma emenda quanto ao item 3º, que constava da nomeação da comissão
que representaria o Estado de São Paulo no próximo Congresso Espírita Centro-Sulino.
Essa comissão ficou assim constituída: Dois representantes do CD, a saber: Pedro de
Camargo e Herculano Pires; dois representantes da DE, a saber: Edgard Armond e Carlos
Jordão; um representante da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, um da Liga Espírita e outro
da Federação Espírita, todos de livre escolha das respectivas entidades; e três representantes
do interior do Estado, a serem escolhidos respectivamente das regiões de Bauru, Ribeirão
Preto e Barretos, escolha essa eu o CD deixou a cargo da DE. Em relação ainda à ata da
sessão de 28/8 foram justificadas as faltas dos conselheiros D’Angelo Neto e Carlos
Trombelli, respectivamente pelos conselheiros Ary Lex e José Paneta. Quanto à reunião de
11/9/48, extraordinária, foram justificadas as ausências dos conselheiros Pedro de
Camargo, D’Angelo Neto, José Romito e Antonio Rodrigues Montemór, por não terem
eles recebido a devida convocação. Com essas emendas foram aprovadas as atas anteriores
e se passou à leitura do expediente da sessão, que constou de ofícios da DE sobre uma carta
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul pedindo que se conservasse, para o próximo
congresso, a denominação de “Nacional” e não “Centro-Sulino”. É lida também no
expediente, uma exposição feita pela USE acerca da situação econômica da USE, precária
no momento, e para a qual aquela diretoria pede providências urgentes ao CD em face das
despesas que o Congresso Espírita acarretará. Na ordem do dia, além desses dois ofícios da
DE, constava: a questão das cadernetas credenciais, a uniformização, ou melhor, a
padronização das práticas espíritas e a nomeação dos conselheiros e suplentes que deveriam
integrar as comissões do CD criadas com a aprovação do regimento interno deste mesmo
Conselho. Foram as seguintes as deliberações tomadas pelos senhores conselheiros ao
próximo congresso espírita: 1º) Em relação ao próximo congresso espírita, resolveu manter
a denominação de “Centro-Sulino” pelos seguintes e principais razões: a) visto nele
tomarem parte diretamente ativa, por delegações próprias, somente estados centro-sulinos;
b) por ser excessivamente perigoso, à vista da razão “a”, tomar deliberações de grande vulto
e projeção no cenário espirita nacional, visto os Estados que se fizeram representar por
procuração poderem, posteriormente, não concordar com essas mesmas deliberações após
a análise mais meticulosa e íntima das mesmas; c) Por ter sido feito sob a denominação de

“Congresso Espírita Centro-Sulino”, o convite inicial dirigido a todos os Estados, só se
passando a denominação para “Congresso Nacional” caso todos os Estados ou a grande
maioria deles enviassem representações diretas, o que não se deu, pois a maioria se fez
representar por “procurações”; d) por não ficar prejudicada, com a denominação de
“Centro-Sulino”, a cogitação do órgão nacional federativo, constante da tese da Federação
Espírita do Rio Grande do Sul, o qual será mesmo o principal tema a ser estudado para
que seja resolvido e realizado, com muito maior probabilidade de êxito, no próximo
congresso, esse sim “Nacional”, a ser convocado em 1949. 2º) Nomear os srs. D’Angelo
Neto e Antonio Rodrigues Montemór para, juntamente com o confrade Bruno Severino,
se incumbirem da solução do problema econômico que a USE enfrenta com a convocação
do Congresso Espírita “Centro-Sulino”; 3º) Cientificar a DE de que o problema das
cadernetas credenciais já foi resolvido pelo Conselho em deliberações anteriores, tendo
sido aquela diretoria autorizada a mandar confeccionar as referidas cadernetas credenciais
de acordo com o modelo que não foi oferecido para exame, modelo esse já devolvido ao sr.
Manso Vieira; 4º) Enviar as comunicações de reunião do CD também aos conselheiros
regionais; 5º) Enviar um convite especial aos conselheiros regionais para a próxima reunião
ordinária do Conselho, a se realizar no dia 30 de outubro, vésperas da instalação do
“Congresso Espírita Centro-Sulino”; 6º) Autorizar a DE a enviar material de propaganda
doutrinária para os centros adesos, escolhido esse material a critério da mesma DE,
dirigindo uma cópia do resumo a esse conselho; 7º) Informar à DE de que as justificativas
de ausências dos conselheiros devem ser dirigidas por escrito, ao Conselho e não àquela
Diretoria, como tem acontecido. Que a DE tome as providencias nesse sentido em relação
aos conselheiros; 8º) Caso, em face do Congresso Centro-Sulino haja necessidade, fica a
DE incumbida da convocação extraordinária do CD nos dias 16 e 23 de outubro; 9º)
Designar os conselheiros Herculano Pires e Luiz Monteiro de Barros para a reestruturação
das comissões do CD criadas pelo regimento interno. Essas foram as deliberações do
Conselho na reunião de 25/9/48. O conselheiro Luiz Monteiro de Barros retira a proposta,
já feita em reunião anterior, em nome da comissão de doutrina, ficando de estuda-la
novamente após a nomeação dos novos componentes da comissão referida. Pela DE foram
justificadas as faltas, na presente reunião dos conselheiros Bruno Severino e Julio de Abreu.
Nada mais havendo a ser discutido, o sr. Presidente encerra a reunião apo1s a prece
proferida pelo confrade Antonio José Trindade, presidente da Sinagoga Espírita Nova
Jeruzalém. Eu, Luiz Monteiro de Barros, secretário do dia, lavrei a presente ata, que passo
a assinar juntamente com o presidente do dia, sr. Herculano Pires.
Luiz Monteiro de Barros, secretário
José Herculano Pires, presidente

Ata # 25 – 09 de outubro de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Aos nove dias de outubro de mil novecentos quarenta oito as 15:30 horas na sede da
Federação Espírita de São Paulo, na avenida Irradiação 152, reuniu-se o Conselho
Deliberativo da USE. De acordo com o livro de presença, compareceram os seguintes
conselheiros:
Dr. Ary Lex,
José Panetta,
Benedito Godoi Paiva,
Anita Briza,
Dr. Saul Stoll Nogueira,
Herculano Pires,
Eugenio Bruno Severino,
Sebastião Guedes de Souza,
Raul Soares,
Antonio Batista Lino,
Pedro de Camargo,
Luiz Monteiro de Barros,
Antonio Rodrigues Montemór e
o suplente Dr. Milano Neto.
Foram justificadas por escrito as faltas do Dr. Júlio de Abreu Filho e de Dr Stoll que justifica
as faltas verificadas nas duas últimas sessões do C.D.. Verificado haver número, assumiu a
presidência rotativa do mês Dr. Luiz Monteiro de Barros, sendo secretário Sr. Pedro de
Camargo. Dr. Luiz Monteiro de Barros abriu a sessão proferindo uma prece. Lidas as duas
atas anteriores foram aprovadas. O expediente constou de diversos assuntos. Passando-se à
ordem do dia, foram discutidos os diversos assuntos da carta nº 2064 da D.E.
Primeiramente entrou em discussão: Propaganda – No plano de propaganda do Congresso
que entrou em execução a 1º do corrente, consta uma entrevista a ser dada pela presidência
da D.E. a 10 do corrente. A D.E. solicita ao Conselho que tome a seu cargo, de 11 a 25, a
realização de mais duas ou três entrevistas sobre o item nº 3 do Plano do Congresso. Ficou
deliberado por aprovação unanime que o Sr. Vinicius dará entrevista sobre educação; Dr.
Ary Lex, Anita Briza e Luiza Peçanha Branco, da mesma forma, darão entrevistas.
Financiamento do Congresso: Não tendo dado os resultados esperados o trabalho da
Comissão interna da D.E., chefiada pelo confrade Bruno Severino, para obtenção de
dinheiro, e em face da urgência do assunto, a D.E. solicita autorização para realizar um
empréstimo particular de 30.000 cruzeiros a resgatar em 1949 na forma que for combinada
pelo emprestador. Dr. Stoll Nogueira e o suplente Dr. Milano Neto com aprovação geral
solicitam a presença do Secretário da D.E. para esclarecer a três questões importantes. 1ª.
Necessidade do empréstimo: esclareceu o Sr. Secretário que será para condução,
hospedagem se houver necessidade, aluguel de um teatro e outras urgências. 2ª. Maneira
do empréstimo: informou que será por Letra de Câmbio pagamento em prazo longo sem
exigências. 3ª O modo de pagamento não estava habilitado a responder. Deliberou-se por
aprovação unanime que a D.E. fica autorizada a realizar o empréstimo de 30.000 cruzeiros,
cujo pagamento será efetuado em prestações dentro das possibilidades atuais da USE da
arrecadação mensal, proposta essa feita por D. Milano Netto. Os Senhores Bruno Severino
e Carlos de Jordão afirmam se responsabilizarem pelo empréstimo caso a USE não o pagar.
Mesa do Congresso: Solicito ao C.D. seja eleita a Mesa que deverá presidir a reunião
preparatória de instalação às 10 horas do dia 3 na Federação Espírita do Estado de São
Paulo: Deliberou-se por aprovação geral autorizar a D.E. para a compor. Almoço: - Solicito

também que o Conselho indique um representante especial para fazer uso da palavra no
almoço que a USE vai oferecer às delegações às 12 horas do dia 3 de novembro. Os
elementos que formam a Delegação de São Paulo ficaram incumbidos por aprovação geral
a escolher o membro para o convite. Sr. Sebastião Guedes propõe que sejam convidados
com as despesas pagas pela USE os presidentes da Federação, Liga e Sinagoga a tomarem
parte no almoço. Aprovado por unanimidade. Ficou deliberado por aprovação geral que a
D.E. demande ofício convidando os elementos para o almoço para então determinar o
preço de cada um. Nada mais havendo a tratar foi a presente reunião encerrada com uma
prece proferida pelo Sr. Herculano Pires e eu, auxiliar de Secretário, lavrei a presente ata
que vai por mim, pelo presidente e secretário da reunião assinada.
Elza Mazzanetto, auxiliar de secretário
Luiz Monteiro de Barros, presidente
Pedro de Camargo, secretário

Ata # 26 – 30 de outubro de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Aos 30 dias de outubro de 1948 às 15:30 horas na sede da Liga Espírita do Estado de São
Paulo, na Rua Brigadeiro Tobias 238, reuniu-se o Conselho Deliberativo da União Social
Espírita. De acordo com o livro de presenças compareceram os seguintes conselheiros:
Luiza P. C. Branco;
Dr. Ary Lex;
Pedro de Camargo;
Dr. Luiz Monteiro de Barros;
Eugenio Bruno Severino;
Sebastião G. de Souza;
Carlos Antonio Trombelli;
Benedito de Godoi Paiva;
José Panetta;
Anita Briza;
Herculano Pires;
Dr. Julio de Abreu;
Antonio R. Montemór;
Dr. d´Angelo Neto suplente;
Dr. Cerdeira;
Dr. Jaime M. de Barros, delegado da 8ª zona de Ribeirão Preto,
Nabor da Graça Leite, delegado da 4ª zona de Bauru;
José Bueno Vasconcelos, delegado da 5ª zona de Limeira;
José Fassina, de Jundiai; e
Wilson Ferreira de Melo.
Foram justificadas as faltas da reunião de 9 de 10 de 48 de Luiza P. C. Branco e de Dr.
dD´Angelo Neto. Verificado haver número assumiu a presidência rotativa do mês Dr. Luiz
M. de Barros e secretário Pedro Camargo. Abrindo a sessão Dr. Júlio de Abreu proferiu
uma prece. A leitura da ata anterior foi transferida para o final da reunião. A seguir passouse a ordem do dia procedendo-se a leitura do relatório 14° tomando-se conhecimento da
carta de Belo Horizonte e passou-se a leitura da tese de São Paulo. Dr. Jaime M. Barros deu
um voto em favor ao trabalho tese de São Paulo. A seguir Dr. Nabor da Graça Leite leu a
tese de Bauru em caráter individual que foi encaminhada à Comissão de Teses. Às 5 e 20
(17 e 20) horas retirou-se a delegação de São Paulo. Dr. d´Angelo Neto substitui Pedro de
Camargo secretário do dia que também retirou-se com a delegação. A seguir leu-se o
movimento da União Social Espírita para tomar conhecimento. Verificou-se que Dr. José
Romito continua faltando e deliberou-se enviar uma carta à Diretoria Executiva para essa
notificar a Federação. Dr. d´Angelo Neto o indicado na reunião de 9 de 10 de 48 para
justamente com Montemór auxiliarem Eugenio B. Severino não conseguiu pôr-se em
contato com os mesmos, mas arrecadou 500,00 (quinhentos cruzeiros). Nada mais havendo
a tratar foi a presente reunião encerrada com uma prece proferida por Sebastião G. de
Souza, e eu auxiliar de secretário lavrei a presente ata que vai por mim, pelo presidente e
secretario da reunião assinada.
Elza Mazzzonetto, auxiliar de secretário
Pedro de Camargo, secretário
Luiz Monteiro de Barros, presidente

Ata # 27 – 27 de novembro de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Aos 27 dias de novembro de 1948 as 15:30 horas na sede da Sinagoga Espírita Nova
Jerusalém, na rua Casemiro de Abreu nº reuniu-se o Conselho Deliberativo da União
Social Espírita. De acordo com o livro de presenças, compareceram os seguintes
conselheiros:
Dr. Antonio d’Angelo Neto;
Sr. Sebastião Guedes de Souza;
Sr. Carlos Antonio Trombelli;
Sr. Antonio Montemór;
Dr. Júlio de Abreu Filho;
Dna. Luiza Peçonha Camargo Branco;
Dr. Ary Lex;
Sr. José Panetta;
Dr. Luiz M. de Barros.
Houve ainda as seguintes representações:
de Sr. Pedro de Camargo por Dr. Luiz Monteiro de Barros;
de Antonio Batista Lino por Dr. Júlio de Abreu Filho.
As faltas de Sr. Benedito de Godoy Paiva e do Sr. Eugenio Bruno Severino foram
justificadas Verificado haver número, assumiu a presidência rotativa do mês Sr. Sebastião
Guedes de Souza e secretário Sr. Antonio Montemór. O Sr. Presidente abriu a sessão
pedindo ao Sr. Trindade presidente da Sinagoga que fizesse a prece inicial. A seguir, foi
lida a ata anterior sendo a mesma aprovada Passando-se a ordem do dia foram discutidos
diversos assuntos enviado pela Diretoria Executiva. Primeiramente o relatório número 15;
Item primeiro do relatório: Congresso Brasileiro de Unificação Espírita. Relatório de Dr.
Júlio de Abreu, que lido, Dr. Luiz Monteiro de Barros propõe que sejam amenizadas certas
expressões que posta em votação foi aprovada, encarregado o mesmo a executá-la. Dr.
Antonio d’Angelo Neto deu um voto em louvor ao relatório de Dr. Júlio de Abreu, o qual
com o consentimento do presidente da reunião intercalou-se na ata: ”De pleno acordo com
a apreciação feita pelo confrade Dr. Júlio de Abreu Filho, no relatório interno de apreciação
ao Congresso de Outubro de 1948. No tocante aos vários matizes de irmãos que se dizem
espíritas, - para aqueles que o fazem divorciados dos Evangelhos Cristãos, - são dignos de
piedade por parte dos que assim os entendendo, sabem, tem convicção do primordial fator
dessa errada prática: a ignorância! No item segundo do relatório, foram aprovadas as
conclusões finais do Congresso que dizem o seguinte: Redação Final – I – A Comissão de
Teses nomeada pelo Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, reunido na cidade de
São Paulo, examinando os trabalhos relativos à unificação direcional do Espiritismo
Nacional, apresentados pela União Social Espírita de São Paulo, Federação Espírita do Rio
Grande do Sul, União Espírita Mineira, Federação Espírita do Paraná e Federação Espírita
Catarinense, conclui como a seguir: a – Que o espírito dominante em todos os trabalhos é
o da Unificação Espírita, reunido na cidade de São Paulo digo: Que o espírito dominante
em todos os trabalhos é o da unificação direcional do Espiritismo; b –para concretização
do item anterior, recomenda a Comissão as seguintes proposições, colhidas nos trabalhos
estudados; 1. Que a superintendência daqueles trabalhos seja confiada à Federação Espírita
do Rio Grande do Sul, a qual observará as normas gerais aqui traçadas e que representam
o pensamento geral do Congresso; 2. Que o Congresso lance aos espíritas do Brasil um

manifesto suscinto e objetivo, divulgando os itens nele aprovados 3. As normas referidas
no item 1º são: I - Promover entendimentos com as entidades máximas e federativas dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ao sentido de consertar a forma de unificação
direcional do Espiritismo; II - Os entendimentos deverão ser feitos em torno de organização
federativa de âmbito nacional; III - A entidade existente adaptada ao item anterior conserve
sua autonomia social e patrimonial; IV - O poder legislativo nacional será exercido por um
Conselho Confederativo, sediado na capital da República, e composto de um representante
de cada Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, eleitos pelas uniões ou Federações
dessas circunscrições, com mandado de cinco anos e presidido pelo presidente da entidade
referida no item 2º 4. Realizado o seu objetivo, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul
(manter-se) dará conhecimento de suas conclusões aos membros deste Congresso e sugerirá
a conveniência e oportunidade da convocação de um Congresso Espírita Nacional, em
prazo nunca inferior a um ano, para o fim de regulamentar o funcionamento da entidade
confederativa de âmbito nacional; 5. A Federação do Rio Grande do Sul manter-se-á em
permanente contato com as entidades participantes deste Congresso e com as que
aceitarem, posteriormente, as suas conclusões, por intermédio de um delegado nos Estados,
integrando nos ideais de unificação, como elemento de coordenação e animação do
movimento nos limites de seu Estado; c - Recomenda a aprovação da tese da União Social
Espírita do item 1º - Plano de execução quanto a unificação do Espiritismo nos Estados,
(integrando nos ideais de unificação) e no item 3º Estudos de problemas de interesse
fundamental e urgente para a marcha do movimento Espírita nacional; recomenda a
aprovação de teses apresentadas pela União Social Espírita, Federação Espírita do Paraná e
Federação Espírita Catarinense. O representante do Rio Grande do Sul na Comissão foi
vencido quanto a indicação da Federação sediada naquele Estado. São Paulo. (Sala de
Sessões) 1º de novembro de 1948. Item 3º do relatório 15 foi adiado; Item 5º Tomou-se
conhecimento da doença do Cte. Edgard Armond e Dr. Luiz M. de Barros propõe que se
nomeie uma comissão para visitá-lo em nome do Conselho Deliberativo que aprovados
foram eleitos os seguintes Conselheiros: Dr. Luiz M de Barros, Dna. Luiza P. Branco e Dr.
d’Angelo Neto. Item 6º Deu-se por aprovação geral autorização à Diretoria Executiva para
a elaboração dos Anais do Congresso sendo o mínimo de 100 volumes para que se envie
um a cada centro adeso à União Social Espírita gratuitamente. Dr. Júlio de Abreu Filho e
Sr. Sebastião Guedes de Souza foram os indicados para a elaboração dos Anais. Dr. Luiz
M. de Barros apresentou as seguintes comissões do Conselho as quais foram aprovadas:
Primeira – Educação e Cultura – Sr. Herculano Pires, Dna. Luiza P. Branco,
Sebastião G. de Souza e Sr. José Panetta.
Segunda - Assistência Social Dna. Anita Brisa, Júlio de Abreu, Dr. Paul Soares, Sr.
Sebastião G. de Souza.
Terceiro – Finanças Sr. Bruno Severino, Sr. Antonio R. Montemór, Sr. Carlos A.
Trombelli.
Quarto - Doutrina Sr. Pedro de Camargo, Dr. Ary Lex, Dr. Luiz M. de Barros.
Quinto – Divulgação e Estatística – Antonio B. Lino, Dr. d’Angelo Neto, Dr. Saul
Stoll Nogueira.
Sexto – Relações – Sr. Benedito G. Paiva, Sr. Antonio R. Montemor e Dr Eurípedes
de Castro.
Dr. Ary Lex leu um ofício defendendo a Mocidade de S .Paulo da situação em que ficou
quando saudava os Congressistas, o qual será enviado ao Professor Leopoldo Machado e as
delegações do Congresso, ofício esse que bem impressionou aos Conselheiros. Sr. Sebastião
G. de Souza propões que sejam (amenisadas) realizadas as semanas espíritas das diversas

localidades em épocas diferentes (das reuniões) para o comparecimento dos elementos da
União Social Espírita e também em dias diferentes da reunião do Conselho, proposta essa
a ser enviada à Comissão de Relações. Criação de janeiro em diante a mesa redonda de
debates proposta essa de Dr. Júlio de Abreu já planejada por Dr. Luiz M. de Barros que já
possui um programa para tal. Nada mais havendo a tratar foi a presente reunião encerrada
com uma prece proferida pelo Sr. Sebastião G. de Souza e eu auxiliar de secretário lavrei a
presente ata que vai por mim, pelo presidente e secretário da reunião assinada.
Sebastião Guedes de Souza - Presidente
Antonio Montemór - secretário
Elza Mazzonetto – auxiliar de secretário

Ata # 28 - 18 de dezembro de 1948
Conselho Deliberativo Estadual
Aos dezoito dias de dezembro de mil novecentos e quarenta e oito, às 16:15 horas, na sede
da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na Avenida Irradiação, 152, reuniu-se o
Conselho Deliberativo da União Social Espírita. De acordo com o livro de presenças
compareceram os seguintes conselheiros:
Dona Anita Briza;
Sr. Sebastião Guedes de Souza;
Dr. Ary Lex;
Sr. Benedito de Godoy Paiva;
José Panetta;
Dr. Luiz M. de Barros;
as seguintes representações:
Sr. Pedro de Camargo por Dr. Ary Lex;
Antonio Rodrigues Montemór por Sr. Sebastião Guedes de Souza;
Antonio C. Trombelli por Sr. Benedito de Godoy Paiva;
Sr. Herculano Pires por Dr. Luiz M. de Barros.
A falta do Sr. Antonio Carlos Trombelli foi justificada, e também a falta do Sr. Pedro de
Camargo da reunião anterior foi justificada. Compareceu ainda a conselheira Dona Luiza
P. Branco. Verificado haver número assumiu a presidência rotativa do mês a conselheira
Dona Anita Briza e secretário Dr. Ary Lex. O presidente da reunião abriu a sessão com a
prece proferida por Sr. Benedito de Godoy Paiva. Lida a ata anterior foi aprovada. A seguir
passou-se à ordem do dia procedendo-se a leitura do relatório nº 16 da Diretoria Executiva.
Já foi fornecida ao secretário da Diretoria Executiva a transcrição da ata anterior (parte),
em que foram ratificadas as conclusões finais do Congresso. Quanto à situação financeira
da União Social Espírita, na sugestão de serem majoradas em dobro, durante seis meses, as
contribuições mensais dos conselheiros e membros da Diretoria Executiva, ficou deliberado
que o faça quem puder. Quanto à lista para os conselheiros, não foi aprovada. Ficou
deliberado que a Comissão de Finanças, composta dos seguintes conselheiros (Sr. Antonio
Rodrigues Montemór, Sr. Eugênio Bruno Severino, Sr. Carlos Trombelli e mais Dr. Luiz
M. de Barros, que incluiu-se na comissão para esse caso), irá expor aos espíritas de posse da
Capital a situação financeira da União Social Espírita solicitando donativos para auxiliar o
Movimento. Dr. Luiz M. de Barros propôs que essa lista de donativos seja iniciada por uma
exposição sobre a situação financeira da União Social Espírita. Poder-se-á, também, enviar
listas semelhantes a membros trabalhadores de zonas do Interior como, por exemplo, Dr.
Jaime M. de Barros, para que tais membros, presidentes ou não de Uniões Municipais de
tais zonas, procurem obter donativos, expondo-lhes o motivo porque a União Social
Espírita está precisando de auxílio: para levar adiante seu programa. E como o mesmo é
utilizado. Essa proposta foi aprovada. Dona Luiza P. C. Branco propôs que seja realizado
um festival em benefício da União Social Espírita, ficando deliberado que a mesma
juntamente com Dona Anita Briza deverão tratar do assunto. Foi concedida a demissão de
Dr. Manoel de P. Cerdeira, cujo pedido foi devolvido à Diretoria Executiva. Dr. Júlio de
Abreu mandou carta pedindo demissão do cargo de conselheiro, o qual foi concedido,
sendo a carta do pedido enviada à Diretoria Executiva. Ficou deliberado à Diretoria
Executiva convocar os suplentes em caráter expresso para a próxima reunião de janeiro, e
que os notifique de que, sendo dada esta terceira falta consecutiva, serão os mesmos
automaticamente desligados do quadro de suplentes, de acordo com o Regimento Interno.
Resolveu o Conselho que na próxima reunião seja feita a reestruturação do tal quadro, com
preenchimento das vagas já existentes, e das que se deve com a exclusão dos faltosos. Foi

incumbido ao conselheiro Dr. Ary Lex para auxiliar o Sr. Herculano Pires para apresentar
na reunião o quadro atual de suplentes. Resolveu-se também não preencher nesta reunião
a vaga resultante da demissão do Dr. Júlio de Abreu, devendo a mesma ser preenchida na
próxima reunião. Tomou-se conhecimento do item 3º do relatório nº 15 da DE. Tendo Dr.
Júlio de Abreu pedido a demissão, o qual estava encarregado de juntamente com Sr.
Sebastião Guedes de Souza redigir os Anais do Congresso de Unificação Espírita, ficou
deliberado Dr. Ary Lex o substituir. A posse do Dr. Eurípedes de Castro não se procedeu
por o mesmo estar fora de São Paulo por seis meses. Nada mais havendo a tratar foi a
presente sessão encerrada com uma prece proferida pela irmã presidente da sessão, Dona
Anita Briza e eu, auxiliar de secretário lavrei a presente ata que vai por mim, pelo presidente
e secretário da reunião assinada.
Anita Briza, presidente
Ary Lex, secretário

