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Atas de Reunião
29 de janeiro
05 de março
26 de março
30 de abril
28 de maio
18 de junho
25 de junho
30 de julho
27 de agosto
24 de setembro
29 de outubro
05 de novembro
26 de novembro
19 de dezembro

Ata # 29 – 29 de janeiro de 1949
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de mil novecentos e quarenta e nove às 3:40 horas,
na sede da Liga Espírita do Estado de São Paulo, na rua Brigadeiro Tobias, reuniu-se o
Conselho Deliberativo da União Social Espírita de acordo com o livro de presenças
compareceram os seguintes conselheiros:
Dr. Ari Lex,
Sr. Antonio Rodrigues Montemór,
Sr. Pedro de Camargo,
Sr. Benedito de Godoi Paiva,
Sr. Sebastião Guedes de Souza,
Sr. José Paneta,
Sr. Antonio B. Lino,
Srta. Luiza P. C. Branco,
Dr. Luiz M. de Barros,
Sr. Herculano Pires,
Dr. D’Angelo Neto.
Foi justificada por Dr. Ary Lex a falta da reunião anterior de Dr. D’Angelo Neto. Verificado
haver número assumiu a presidência rotativa do mês o conselheiro Dr. Ary Lex e secretário
Sr. Antonio B. Lino. O Sr. presidente abriu a sessão com uma prece mental. Lidas as atas
anteriores, foram aprovadas com as seguintes emendas: ata da 27 reunião do Conselho
realizada em 27 de novembro de 1948 intercalou-se o voto de louvor do Dr. D’Angelo Neto
com a permissão dos conselheiros. Na 28 reunião do conselho realizada em 18 de dezembro
de 1948 consta a carta de pedido de demissão do Dr. Júlio de Abreu sendo que tal pedido
foi em caráter irrevogável. A seguir passou-se ao expediente lendo-se o relatório número 17
da Diretoria Executiva sendo antes empossado o representante da federação no Conselho
Dr. Homero Pinto Valada, com a aprovação geral. Tomou-se conhecimento do pedido de
demissão do Dr. Raul Soares e o conselheiro Sr. Herculano Pires endossou o pedido como
sendo justo, concedendo-o por aprovação geral, deliberando-se oficiar ao mesmo
agradecendo a preciosa cooperação que prestou, até o momento. Quanto as resoluções
tomadas pelo conselho em reunião de 18 de dezembro p. p., foram mais ou menos
paralisadas devido ao Congresso Educacional que impediu vários conselheiros a agirem
nesse setor (finanças) ficando deliberado que os mesmos irão reunir-se para tal. Dr. Luiz M.
de Barros comunica já ter angariado Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) na lista que lhe
fora confiada. Dra. Luiza P. C. Branco informa que sua proposta a realização do festival foi
interrompida por motivo do Congresso Educacional. Tomou-se conhecimento das
circulares pela Comissão Executiva do Congresso Brasileiro de Unificação Espírita. Sr.
Herculano Pires propões que os conselheiros enviem ao Rio Grande do Sul votos de
simpatia e pleno apoio aos dizeres das circulares, e aplausos pela maneira brilhante com
que aqueles confrades se vem desincumbindo da tarefa que lhes foi consentida pelo
Congresso de Unificação Espírita. Proposta essa aprovada, e enviada por intermédio da
DE. A seguir passou-se a ordem do dia ficando esclarecido (que se em próxima reunião os
conselheiros) digo constatando-se a existência de três vagas dos quadros dos conselheiros:
de Dr. Júlio de Abreu Filho, de Dr. Saul Stoll Nogueira e de Dr. Raul Soares. Foi eleito
com dez votos o suplente Dr. Milano Neto à conselheiro. Continua, pois, existindo 2 vagas
no quadro do conselho executivo. A seguir Dr. Ary Lex faz a exposição do quadro dos
suplentes do Conselho Diretor da União Social Espírita. Evolução: 1º - A 14 de junho de

1947 passaram a conselheiros efetivos os Senhores: Eugenio Bruno Severino, Jony Doin e
João José Cordeiro para substituir os Srs. Emílio M. Vieira, Carlos Jordão da Silva e Cmt.
Edgard Armand eleitos para a D. E. abrindo assim 3 vagas no quadro de suplentes. A 21
de junho de 1947 passou a efetivo o Sr. Antonio B. Lino na vaga do Sr. Aristóteles da
Rocha eleito para a DE. 2º - A 19 de julho de 1947 havia pois no quadro de suplentes 5
vagas as 4 referidas e a do suplente Almeida Prado eleito para a DE. No quadro de efetivos
havia as vagas dos Srs. Horácio P. dos Santos e D. R Azeredo, representantes de entidades
eleitos para DE. e cujas vagas ainda não haviam sido preenchidas. Nesse dia resolveu-se
eleger 7 suplentes e, a seguir do quadro dos suplentes eleger 2 conselheiros efetivos. Foram
eleitos suplentes Dna. Maria Janoni Novazzi, Dna. Luiz P. C. Branco, Sr. Raul Cury, Sr.
Raul Soares, Sr. D. Freitas Valle, Sr. Antonio R. Montemór, Dr. Herminio da Silva Vicente.
A seguir as duas senhoras primeiras foram eleitas para o Conselho Diretor. Ficaram assim
completos os quadros de Conselheiros efetivos e de suplentes. 3º - A 29 de novembro de
1947 havia duas vagas de efetivos Dna. Maria Janoni Novazzi que não aceitara o cargo e do
Sr. Jony Doin excluído por ter dado 4 faltas consecutivas não justificadas, tendo sido tais
vagas preenchidas pelos Srs. Raul Soares e Antonio R. Montemór. Para substituí-los no
quadro de suplentes foram eleitos os Srs. Wandick de Freitas e Odilon Negrão. 4ª - A 28
de fevereiro de 1948 foram declaradas as vagas de suplentes dos Srs. Santos Xandó e de Dr.
Jonatas Fernandes tendo sido preenchidas pelos Srs. D R Azevedo e Dr. Manoel P.
Cerdeira. 5ª - A 20 de março de 1948 o Sr. D R Azevedo, vice presidente da DE, abrindo
vaga no quadro de suplentes. A 18 de 12 de 1948 pediu demissão o Sr. Manoel Caldeira.
Estas 2 vagas ainda não foram preenchidas. Situação atual: dos suplentes eleitos pelo
Congresso: Dr. Plinio Branco, Sebastião Costa, Esteva Quaglio, Piza Sobrinho e Dr. Milano
Neto apenas o último conservou o cargo tendo os demais sido excluídos, por faltarem desde
a instalação do Conselho até o presente. Dos eleitos posteriormente o Sr. Freitas Valle
ainda não foi empossado tendo sido eleito a 19 de julho de 1947. O Sr. Azeredo passou
para a DE e o Dr. Manoel Cerdeira pediu demissão. Portanto permaneceram apenas 5
suplentes sujeitos ainda a exclusão, caso, na reunião de 29 de janeiro de 49 a 3° falta
consecutiva às reuniões para as quais foi expedida convocação expressa, são eles Dr. Milano
Neto, Dr. Hermínio da Silva Vicente, Wandick de Freitas, Odilon Negrão e Raul Cury.
Foram nesta data eleitos os seguintes a suplentes 1 - Jony Doin com 9 votos, 2 - Apolo Oliva
Filho com 8 votos, 3 - Waldomiro da Silva Santos com 8 votos, 4 - Dr. Eurípedes de Castro
com 6 votos, 5 - Flavio Ribeiro com 5 votos, 6 - Haydeé Guedes com 7 votos. Continua
ainda existindo 3 vagas de suplentes. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião
encerrada às 5:40h com uma prece mental e eu auxiliar de secretário lavrei a presente ata
que vai por mim, pelo presidente e secretário da reunião assinada. Em tempo ao invés de
Conselho Diretor é Conselho Deliberativo e dos 5 suplentes restantes, cuja conservação no
quadro dependia do comparecimento a esta reunião de (29.1.49) nenhum compareceu. O
Sr. Milano deu com esta a 2ª falta sendo conservado e eleito para o quadro de efetivos. O
Sr. Raul Cury e o Dr. Hermínio Vicente foram excluídos. Resolveu-se que a permanência
dos Sr. Odilon Negrão e Wandick de Freitas dependerá de uma justificativa dos mesmos,
por escrito até a data da próxima reunião, uma vez que se tem aceito justificativas
posteriores a data da reunião. Nada mais havendo a tratar, eu auxiliar de secretário lavrei a
presente ata que vai por mim pelo presidente e secretário da reunião assinada.
Ary Lex, presidente
Antonio Baptista Lino, secretário
Elza Mazzonetto, auxiliar de secretário

Ata # 30 – 05 de março de 1949
Conselho Deliberativo Estadual
Aos cinco dias do mês de março de mil novecentos e quarenta e nove às 3:30 horas, na
sede da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, na rua Casemiro de Abreu,
, reuniu-se o
Conselho Deliberativo da União Social Espírita de acordo com o livro de presença digo
presenças compareceram os seguintes conselheiros:
José Paneta,
Anita Briga,
Basilio Milano Neto,
Carlos A. Trombeli,
Antonio R. Montemór,
Luiza P. Camargo Branco,
Sebastião G. de Souza,
Dr. Ari Lex,
Dr. Homero Valada,
Herculano Pires e
Dr. Luiz M. de Barros representado por Dr. Ary Lex.
Verificado haver número, assumiu a presidência rotativa do mês o conselheiro Dr. Homero
Valada e secretário Dr. José Paneta. O Sr. presidente abriu a reunião pedindo a Dna. Anita
Briza para fazer a prece. A seguir, foi lida a ata anterior, sendo a mesma aprovada. Tomaram
posse com a aprovação geral: Dr. Basílio Milano Neto a conselheiro e Apolo Oliva Filho,
Haydeé Guedes dos Santos e Waldomiro da Silva Santos a suplentes. Passou-se a seguir ao
expediente. Leu-se o relatório 18 da Diretoria Executiva. Item primeiro; relação dos novos
conselheiros e suplentes – ficou deliberado encaminhar à Diretoria Executiva a relação por
intermédio da secretaria auxiliar. No quadro de suplentes, as três vagas existentes não foram
preenchidas nesta reunião pela proposta do Sr. Basílio Milano Neto, solicitando a Diretoria
Executiva relação de nomes dos presidentes dos centros espíritas da capital adesos à União
Social Espírita, constituindo-se uma lista de candidatos para eleição de suplentes, ficando
pois para a próxima reunião a eleição dos suplentes e efetivos, deliberando-se que, o tipo
de votação será da maioria dos votos, a metade dos presentes e mais um. Item segundo:
tomou-se conhecimento da carta de Plinio A. Branco pedindo a demissão, nada digo sendo
concedida e deliberou-se solicitar à Diretoria Executiva respondeu agradecendo a esse
conselheiro a cooperação que prestou à União Social Espírita. Item terceiro: tomou-se
conhecimento do relatório do Departamento das Mocidades, prestando contas de suas
atividades. Item quarto: tomou-se conhecimento da situação econômica da União Social
Espírita. Prometeu a Comissão de Finanças deste conselho, que dará informações de suas
atividades na próxima reunião. Tomou-se conhecimento do relatório da Diretoria
Executiva. Aguarda este conselho, da a execução de deliberações tomadas, em relação à
propaganda da União Social Espírita, através da um quadro de voluntários em visita ao
interior. Quanto à unificação das práticas doutrinárias, Dr. Ary Lex propôs, que se
estudasse o assunto, cujas 3 reuniões existentes digo comissões existentes, não têm
funcionado propondo a mesma que se preencha as vagas existentes em tais comissões e as
faça funcionar até que sejam extintas Herculano Pires propõe a extinção dessas comissões,
por inoperância e por desnecessidade. Sebastião Guedes propôs que se passasse esse assunto
para a próxima reunião aprovada. Sr. Herculano Pires fez as seguintes propostas a serem
estudadas na próxima reunião e enviadas aos conselheiros com as respectivas convocações.
Primeira: Em vista de certas reportagens feitas nos diários de nossa capital, propôs que se

passe um telegrama em nome da União Social Espírita, ao governador do Estado, dizendo
que a União Social Espírita, se sente consternada diante das denúncias formuladas por
vereadores à Câmara Municipal, com referência a situação do reformatório Modelo de
Menores de Tatuapé e o Instituto Modelo Feminino de Menores de Penha, esperando a
União Social Espírita do Governador do Estado as providências necessárias. Segunda: A
União Social Espírita, diante do resultado insatisfatório do sistema de nomeações de
membros regionais do conselho, resolve promover neste ano as primeiras reuniões do
interior, para eleição local dos membros regionais. Pela opinião do Sr. Waldomiro da Silva
essa proposta é extensiva aos delegados distritais. Nada mais havendo a tratar, foi a presente
reunião encerrada as 17h50 com uma prece e eu auxiliar de secretaria lavrei a presente ata
que vai por mim, pelo presidente e secretário da reunião assinada.
Homero Valada, presidente
José Paneta, secretário
Elza Mazzonetto, auxiliar de secretário

Ata # 31 – 26 de março de 1949
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e seis dias do mês de março de mil novecentos e quarenta e nove as 15:45 horas
na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na (rua) avenida da Irradiação, 152,
reuniu-se o Conselho Deliberativo da União Social Espírita. De acordo com o livro de
presenças compareceram os seguintes conselheiros:
Dr. Homero Valada,
José Panetta,
Dr. Ary Lex,
Pedro de Camargo,
Anita Briza,
Dr. Luiz M. de Barros,
Sebastião Guedes de Souza e
Benedito Godoi Paiva representado por Dr. Luiz M. de Barros,
Antonio C. Trombelli representado por José Paneta,
José Herculano Pires representado por Dr. Ary Lex,
Luiza P. Branco representada por Anita Briza.
Verificado haver número assumiu a presidência rotativa do mês Dr. Homero Valada e
secretário, José Panetta. O Sr. presidente abriu a reunião, solicitando ao Dr. Luiz Monteiro
de Barros fazer uma prece. A seguir passou-se à leitura da ata anterior, tendo a mesma sido
aprovada. Compareceram à reunião os suplentes: Dr Jony Doin, Haydée Guedes e
Waldomiro da Silva. Foi empossado o suplente Jony Doin. Passou-se a seguir ao expediente
lendo-se o relatório 19 da Diretoria Executiva. Foi lido e aprovado por unanimidade o
“Planejamento” para o segundo período de trabalho da U.S.E. Dr Luiz M. de Barros ficou
encarregado, por deliberação do Conselho, para estudar minunciosamente o
“planejamento” e verificar se há qualquer coisa a completar, que tenha passado
despercebida do Conselho e da Diretoria Executiva. Pedro de Camargo sugeriu que se
ponha em execução o programa por partes, indicando como a mais necessária as visitas aos
Centros Espíritas adesos à U.S.E. Dr. Luiz M. de Barros propôs, para facilitar a execução
do trabalho, que em cada bairro se faça uma reunião com representantes da USE, num
centro cuja sede seja maior, solicitando o comparecimento de membros dos demais por ser
a reunião de caráter geral àquele bairro. A pedido de D.R. Azeredo, presente à reunião, foi
aberta uma lista, contendo o nome e endereço dos Conselheiros, que queiram cooperar
com o programa, representando a USE quando solicitado. Em relação à queixa de João
Tavares, da Base Aérea de Cumbica, deliberou este Conselho, que se solicite uma carta do
confrade, expondo a queixa com sua assinatura e de outros se possível, encaminhando a
mesma ao deputado Campos Vergal afim de averiguar o que há a esse respeito e tomar
providências necessárias. Proposta essa de Dr. Luiz M. de Barros e aprovada. Tomou-se
conhecimento da relação dos Presidentes de Centros Espíritas, não havendo na mesma
elementos que se pudesse integrar no quadro de suplentes ou efetivos. Tomou-se
conhecimento do item quatro e cinco do relatório 19. Para a solenidade na Federação
promovida pela D.E em nome da USE irão comparecer vários conselheiros. Passou-se à
ordem do dia. Verificou-se a 4ª falta do Conselheiro Eugenio B. Severino, estando o mesmo
automaticamente desligado do quadro de efetivos. Passaram-se ao quadro de efetivos os
seguintes suplentes: Waldomiro da S. Santos, Jony Doin e Apolo Oliva Filho. Dr. Luiz M.
de Barros propõe que o Sr. Waldomiro da S. Santos seja designado a trabalhar junto da
D.E passando provisoriamente a suplente Haydeé Guedes a ocupar seu lugar no Conselho.

Voltando o Sr. Waldomiro retomará seu lugar e Dna. Haydeé passará a suplente
novamente. Proposta essa aprovada. Foram eleitos os seguintes suplentes: Elias Lacerda,
General Pedro Pinho, Dr. José Ribeiro de Carvalho e Abrão Sarraf. Propostas do Sr.
Herculano Pires, primeiramente a que se refere ao Reformatório Modelo de Menores do
Tatuapé e o Instituto Modelo Feminino de menores da Penha ficou deliberado aguardarse melhores esclarecimentos a esse respeito do Sr. Herculano Pires. A segunda proposta do
confrade está sem efeito visto o esclarecimento feito pelo secretário da D.E, Carlos Jordão
da Silva, presente à reunião, informando que o que fracassou não foi a dualidade das
eleições, mas sim a extensão das zonas, pois que as eleições dos membros regionais foram
feitas nas localidades com a indicação dos Centros de locais sendo que a D.E fez a apuração
dos votos. Passou-se a seguir, a proposta de Dr. Ary Lex para se reestruturar as três comissões
existentes encarregadas da padronização das práticas espíritas. Foi essa comissão, por
deliberação geral, fundida em uma constituída por Dr. Luiz M. de Barros, Emílio M. Vieira
e Dr. Ary Lex tomando o nome de Comissão de Orientação Doutrinária ficando a comissão
encarregada de apresentar o trabalho na última reunião do mês de junho corrente. A D.E
compareceu a esta reunião do Conselho como prova de solidariedade. Nada mais havendo
a tratar foi a presente reunião encerrada com uma prece e eu, auxiliar de secretário, lavrei
a presente ata que vai por mim, pelo presidente e secretário da reunião assinada.
José Panetta, secretário
Elza Mazzonetto, auxiliar de secretário
Homero Valada, presidente

Ata # 32 – 30 de abril de 1949
Conselho Deliberativo Estadual
Aos trinta dias do mês de abril de mil novecentos e quarenta e nove, as 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:
José Panetta,
Carlos A. Trombelli,
Antonio R. Montemór,
Apolo Oliva Filho,
Dr Homero Wallada,
Waldomiro da Silva Santos,
Luiza P. Camargo Branco,
Haydée Guedes dos Santos,
Anita Briza,
Benedito de Godoi Paiva,
Sebastião Guedes de Souza,
D.r Ary Lex,
Dr. Domingos A. d’Angelo Neto,
Dr. Luiz M. de Barros e
Dr. Milano Neto representado por Benedito de Godoi Paiva.
Verificado Haver número assumiu a presidência rotativa do mês José Panetta secretariado
por Dr. Luiz M. de Barros (verificado haver). A reunião foi aberta com uma prece proferida
por Carlos Jordão da Silva secretário geral da diretoria executiva da USE. A seguir passouse à leitura da ata anterior, tendo sido a mesma aprovada com uma emenda, esclarecendose que os presidentes dos centros espíritas adesos à USE não foram aproveitados para
integrarem a (lista dos se) quadro de suplentes ou efetivos deste conselho por não serem
conhecidos deste conselho nem da D.E. Passou-se ao expediente que constou da leitura do
relatório da D.E., constante dos seguintes itens: 1- sugestão da D.E. para que a U.S.E.
organize uma Caravana de Fraternidade ao Rio Grande do Sul; 2- Primeira reunião dos
centros localizados num mesmo bairro adesos a USE, e promovida por esta no dia 22 de
maio próximo, no C.E. Nova Revelação à rua Silva Teles, 24 bairro do Oriente; 3- Circular
recebida da Federação Espírita do Rio Grande do Sul sobre o projetado congresso Pan
Americano da C.E.P.A. a realizar-se no Rio em outubro próximo. (Circular) Resposta da
D.E. anexada. 4- Trabalhos do departamento das mocidades da USE e sua próxima reunião
nesta capital em julho próximo. Ordem do dia: Quanto à “Caravana da Fraternidade” foi
nomeada uma comissão composta dos conselheiros Homero Vallada, Domingos A.
d’Angelo Neto e Dr. Luiz M. de Barros para futuramente com os membros da D.E.
planificar a viagem ao Rio Grande do Sul. Item 2º do relatório ficou deliberado que como
é norma habitual, a DE indicará o orador da USE para a reunião do dia 22 de maio no C
E Nova Revelação. Item 3º quanto ao Congresso Pan-Americano da C.E.P.A., foi aprovado
o seguinte ofício do conselheiro Luiz M. de Barros: À comissão executiva do Congresso
Brasileiro de Unificação do Rio Grande do Sul. Em relação ao congresso Pan-Americano a
se realizar em outubro próximo, no Rio, o Conselho Deliberativo da USE achou de bom
alvitre sugerir, por intermédio dessa comissão executiva, que as entidades federativas
estaduais adesas ao movimento de unificação brasileira, e cuja adesão ao congresso PanAmericano for solicitada pela comissão brasileira nomeada pela C.E.P.A., se abstenham de

tomar atitudes individuais, delegando para tal fim, amplos poderes de deliberação a essa
comissão executiva sediada no Rio Grande do Sul. Item 4º Dr. Ary Lex esclarece a
orientação seguida pelo Departamento das Mocidades da USE acerca do problema da
unificação das mocidades estaduais, bom como sua próxima reunião geral em julho
próximo O Conselho aprova a seguinte proposta assinada pelos conselheiros Domingos A.
d’Angelo Neto, Anita Briza e Apolo O. Filho: “Considerando que a difusão de Doutrina
dentre os moldes kardecistas é o horizonte primeiro da USE; considerando que o
“Vespertino Diário da Noite”, desta Capital, sob a direção e orientação do nosso prezado
confrade Herculano Pires, membro deste conselho, vem propiciando ao Espiritismo através
de reportagens diárias, o maior campo publicitário de que há notícia, propomos a que a
USE dirija um ofício ao referido órgão de publicidade aplausos a campanha encetada. Buma moção de congratulações da USE ao referido confrade Herculano Pires, pelo
brilhantismo de seu trabalho.” A comissão de elaboração dos Anais do congresso brasileiro
de unificação espírita notifica que o seu trabalho está concluído, pronto para ser publicado.
Nada mais havendo a tratar a sessão é encerrada pelo presidente após a prece proferida pelo
conselheiro Apolo Oliva Filho. Para constar, eu auxiliar de secretário lavrei da reunião a
presente ata que depois de aprovada vai por mim, pelo secretário e presidente da reunião
assinada. Em tempo: Nesta reunião tomaram posse de conselheiros efetivos os confrades
Apolo Oliva Filho e Waldomiro da Silva Santos; sendo este último designado para
funcionar junto a DE; tomou posse , como conselheira em caráter provisório, para
substituir o Sr. Waldomiro, Srta Haydée Guedes.
Luiz Monteiro de Barros, secretário
José Panetta, presidente
Elza Mazzonetto

Ata # 33 – 28 de maio de 1949
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e oito dias do mês de maio de mil e novecentos e quarenta e nove às 15 30 na
sede da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, na Rua Casimiro de Abreu, n 392, reuniu-se o
Conselho Deliberativo da União Social Espírita. De acordo com o livro de presenças
compareceram os seguintes conselheiros:
José Panetta,
Ary Lex,
Sebastião Guedes de Souza,
Luiz M. de Barros,
Antônio B. Lino, representado por A.Briza;
Carlos A. Trombelli por José Panetta;
Domingos A. d’Ângelo Neto por Apolo O. Filho;
Pedro de Camargo por Doutor Ary Lex,
Benedito Godoy de Paiva por Luiz Monteiro de Barros,
Dna. Luiza P. Branco;
Haydée Guedes e Antonio B. Lino apresentaram justificativas das faltas.
Verificado haver número, assumiu a presidência rotativa do mês Dr. Luiz Monteiro de
Barros e secretário Sebastião Guedes de Souza. Abriu-se a reunião com uma prece proferida
por Sebastião G. de Souza. A seguir passou-se a leitura da ata anterior, havendo sido a
mesma aprovada. Passou-se a seguir ao expediente que constou da leitura do relatório no
21 da D.E.. Antes das deliberações foi empossada a suplente com aprovação geral o Sr.
Abrão Sarraf. Item primeiro do relatório quanto à Caravana da Fraternidade deliberou-se
que o serem em 2 ou 5 etapas fica a cargo da comissão nomeada para a compor. Quanto
ao tempo da mesma fica a cargo de seus integrantes. Quanto aos demais itens foram
aprovados conforme a comissão estabeleceu. Se outros elementos desejarem integrar a
caravana deverão se dirigir ao Sr. Carlos Jordão da Silva, indicado por este conselho para
coordenador dos trabalhos. Este conselho indica como substituto do Sr. Horácio Pereira
do cargo de 1o Secretário, o Sr. Antonio R. Montemór ou Srita. Haydée Guedes a serem
consultados, ficando a DE com liberdade de escolher dentre os conselheiros e suplentes
empossados outro substituto, caso os indicados não aceitarem. Este Conselho tomou
conhecimento da carta do Sr. Herculano Pires pedindo substituto tendo sido eleito para
tal o suplente Abrão Sarraf. Ficou deliberado que nenhum departamento da USE funcione
nos dias de reunião deste Conselho quando integrados por elementos deste, visto serem
estas reuniões (do Conselho) apenas uma vez por mês, evitando assim a falta de “quórum“
para as deliberações deste Conselho muitas vezes urgentes. Deliberou-se haver dia 18 de
junho uma reunião extraordinária deste conselho para juntamente com a DE ser estudada
a uniformização das práticas espiritas . Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada
após a prece proferida por Apolo O. Filho, às 17:30 horas. Para constar, eu auxiliar de
secretário lavrei a presente ata da reunião, que depois de aprovada vai por mim, pelo
presidente e secretário da reunião assinada.
Luiz Monteiro de Barros, presidente
Sebastião L. Guedes de Souza, secretário

Ata # 34 – 18 de junho de 1949
Conselho Deliberativo Estadual
Aos (vinte e oito dias) 18 (dezoito dias do mês de junho de mil novecentos e quarenta e
(oito) nove às 15:30 horas na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo à Av.
Irradiação 158 reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo da U.S.E. De
acordo com o livro de presenças compareceram os seguintes Conselheiros:
Sebastião Guedes de Souza;
Abrão Sarraf;
Dr. Homero Valada;
Antonio R. Montemor;
Dr. Milano Neto;
Anita Briza;
Luiza P. Branco;
José Paneta;
D’'Angelo Neto;
Luiz M. de Barros;
Dr. Ary Lex;
Apolo O. Filho;
Haydée Guedes;
Pedro de Camargo e
Benedito G. Paiva, representado por Antonio R. Montemór e
mais os membros da D.E.
que participaram da reunião. Verificado haver número assumiu a presidência rotativa do
mês Sr. Sebastião G. de Souza e secretário Sr. Abrão Sarraf. A reunião foi iniciada com
uma prece proferida por Emílio M. Vieira, membro da D.E. A seguir foi empossado o
suplente Gal. Pedro Pinha. Passou-se à ordem do dia que constou da discussão do trabalho
apresentado pela comissão composta de Dr. Luiz M. de Barros, Dr. Ary Lex e Emílio M.
Vieira. Dr. Luiz M. de Barros procedeu à leitura do trabalho apresentado quanto à
“Orientação das práticas espíritas". O sr. presidente da reunião põe em discussão o trabalho
que por proposta de Dr. Ary Lex deve-se desde já aproveitando-se o grande número de
conselheiros iniciar a discussão por partes que deverão ser aprovadas com as emendas se
necessárias. Posta a proposta em votação foi aprovada unanimemente. Dr. Luiz M. de
Barros leu o primeiro capítulo que fora aprovado com uma corrigenda apresentada por sr.
Carlos Jordão de que a “finalidade das sessões de caráter científico não se resume ao que
consta no trabalho corrigido com a aprovação total para a “principal finalidade...”.
Procedeu-se à leitura do segundo capítulo (dividido em) subdividido em três partes dada a
sua extensão. O Sr. presidente põe em discussão o capítulo por partes. Dr. Milano propõe
que se exclua a palavra bocejando do item K e que se exclua o item F. Dr. Luiz M. de Barros
chama a atenção das verdades contidas nos livros de André Luiz sobre o assunto as quais
não podem ser ignoradas pelos espíritas responsáveis. Retiram-se da reunião por
compromissos assumidos os Srs. Aristóteles da Rocha e D'Angelo Neto. Anita Briza
discorda que haja uma só sessão pública semanal mediúnica; que seja privativa a sessão de
efeitos físicos. Sr. Manso Vieira faz sentir que sessões de efeitos físicos devem obedecer
critério científico e ter número limitado de assistentes. E para atender aos iniciantes basta
uma sessão mediúnica de portas abertas por semana. Anita Briza e Luiz M. de Barros
propõem que se abra um parágrafo sobre as sessões de cura de obsediados. Sob orientação
da presidência todas as emendas foram amplamente discutidas e em seguida postas em

votação uma por vez caindo as emendas apresentadas por Dr. Milano, retirada antes da
votação a emenda de Anita Briza e aprovada por unanimidade a emenda apresentada por
Anita Briza e Monteiro de Barros. O presidente põe em votação o 2º capítulo que foi
aprovado por unanimidade passando os demais para serem discutidos na próxima reunião
do Conselho dia 25 próximo que por proposta de Manso Vieira será na Federação
facilitando a presença dos membros da D.E sem atraso. A sessão foi encerrada após a prece
proferida pelo sr. Azeredo às 18:20 horas. Para constar, eu, auxiliar de secretário, lavrei a
presenta ata que vai por mim, pelo presidente e secretário da reunião assinada.
S. L. Guedes de Souza - presidente
Abraão Farraf - secretario

Ata # 35 – 25 de junho de 1949
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de mil novecentos e quarenta e nove na sede da
Federação Espírita do Estado de São Paulo à Av. Irradiação 158, reuniu-se o Conselho
Deliberativo da USE. De acordo com o livro de presenças compareceram os seguintes
conselheiros:
Sebastião Guedes de Souza;
Antonio Carlos Trombeli;
José Paneta;
Luiza P. Branco;
Haydée Guedes;
Pedro de Camargo;
Anita Briza;
Batista Lino;
Homero Valada;
Apolo O. Filho;
Ary Lex;
Luiz M. de Barros e
Abrão Sarraf.
Compareceram também a esta reunião, os membros da D.E. Verificado haver número,
assumiu a presidência rotativa do mês o Sr. Sebastião Guedes e secretário Abrão Sarraf.
Com a prece proferida pelo Sr. Presidente foi iniciada a reunião. Os Srs. Benedito Godoi
Paiva e Antonio Rodrigues Montemor justificaram as faltas. O expediente constou da
leitura do relatório nº 22 da DE. Item primeiro: em substituição ao confrade Horácio
Pereira dos Santos a Federação indica o Sr. Joaquim de Oliveira, que tomou posse com
aprovação geral. Item segundo: o Sr. Joaquim Oliveira foi indicado pela Federação a
Conselheiro e o Sr. Joaquim dos Santos foi indicado para suplente e substituto do Sr.
Horácio Pereira. Congresso Pan Americano: Dr. Luiz M. de Barros propõe que se envie o
seguinte ofício ao Rio Grande do Sul, que será transcrito na próxima ata o qual fora
aprovado. Deliberou-se notificar a Liga quanto a adesão ao Congresso que seja a USE a
representante de São Paulo. Tomou-se conhecimento da primeira reunião de mocidades
espíritas do estado de São Paulo. Passou-se a seguir a continuação das discussões (da)
quanto a “Orientação das práticas espíritas”. No capítulo terceiro foi aprovado com
algumas alterações que a comissão irá apresentar. Capítulo 4 aprovado com o cancelamento
do parágrafo 7. Sr. Vinícius pede licença para retirar-se por compromissos assumidos.
Capítulo 5º aprovado com uma alteração na letra E. Capítulo 6º, 7º e 8º aprovado. Com a
aprovação geral ficou a Comissão de Educação elaborar mais um capítulo para ser incluído
nesse trabalho apresentado e aprovado. Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada
com uma prece proferida por Dr. Luiz M. de Barros às 18 horas. Para constar eu, auxiliar
de secretário, lavrei a presente ata que vai por mim, pelo presidente e secretário da reunião
assinada. Em tempo, foram eleitos para preencher o quadro de suplentes com aprovação
geral os senhores Joaquim dos Santos, Antonio de Carvalho, Dr. Luiz Gomes, Dr.
Francisco Marcondes, Prof. Luiz Guimarães e Anselmo Gomes.
Sebastião. L. Guedes de Souza, presidente
Abrão Sarraf – secretário.

Ata # 36 - 30 de julho de 1949
Conselho Deliberativo Estadual
Aos trinta dias do mês de julho, de 1949, na sede da Liga Espírita do Estado de São Paulo,
à rua Brigadeiro Tobias, no 238, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da
USE. De acordo com o Livro de Presenças compareceram os seguintes conselheiros:
Apolo Oliva Filho,
Luiza P.C. Branco,
Haidée G. Santos,
Ary Lex,
José Paneta,
Abraão Sarraf,
José Joaquim de Oliveira,
Carlos A. Trombelli,
Benedito Godoy Paiva,
Jony Doin,
Homero Pinto Valada,
Luiz Monteiro de Barros,
Sebastião Guedes de Souza e
Anita L. Briza,
além do confrade Eurípedes de Castro.
Verificado haver número, assumiu a presidência do mês, a sra. Anita L. Briza e secretário
Apolo Oliva Filho. Precisamente às 15:20 horas a irmã presidente deu por aberta a reunião,
convidando o Sr. Jony Doin para proferir a prece de abertura. A seguir foram lidas as atas
anteriores em número de três, sendo que as atas da 33ª e 34ª Reunião foram aprovadas sem
restrições. Quanto à ata da 35ª Reunião houve algumas correções: assim o sr. José Joaquim
participa que na ditaaAta o seu nome está mencionado errado. Também ao invés de Luiz
Gomes é dr. Luiz Meira, e ao invés de Antonio Carvalho é Antonio Soares Carvalho. Onde
se lê que o Sr. Joaquim dos Santos foi indicado para suplente e substituto do Sr. Horário
Pereira, esclarece-se que após ter o Sr. Joaquim dos Santos sido eleito suplente juntamente
com mais cinco confrades, é que foi o mesmo indicado para ocupar o cargo de 1º Secretário
da D.E. na vaga do sr. Horário Pereira. Na sessão, digo, reunião do Conselho de 18 de
Junho o sr. Jony Doin justificou a sua falta (por ter ido falar em localidade do interior) por
intermédio do sr. Emílio Mauro Vieira, que, entretanto, não comunicou essa justificação,
motivo por que, justificada foi a sua falta naquela reunião pela totalidade dos conselheiros.
O sr. Sebastião G .de Souza faz uma justificativa de voto, participando que embora votando
a favor, futuramente, em caso idêntico com qualquer conselheiro, outra será a sua atitude,
a fim de que sejam respeitados os Estatutos e Regimento. O dr. Ary Lex lembra a
necessidade de se transcrever em Ata a “Uniformização das Práticas Espíritas” aprovada
pelo Conselho, ainda que com a falta da parte que se relaciona com a educação. A seguir,
leu-se o relatório no 23 da D.E., cujos tópicos são discutidos na seguinte ordem. Congresso
Espírita Panamericano - o dr. Luiz Monteiro de Barros é de opinião que, com referência às
cartas circulares no 26 e 27 da Comissão Executiva do 1º. Congresso (ver retificação no fim
da próxima ata) Brasileiro de Unificação Espírita só cabe deliberar sobre dois assuntos: 1º)
quanto à representação, 2º) quanto à Tese. Quanto à representação, propõe que seja
composta por 2 ou 3 membros da Comissão do Rio Grande do Sul, majorada por mais de
um (se bem número limitado) delegado de cada uma das organizações de âmbito nacional
ou estadual que aderiram às conclusões do I Congresso Brasileiro de Unificação Espírita,
tendo sido deliberado, com aprovação unânime, que São Paulo será representado através

da USE pelos seguintes confrades: Luiz Monteiro de Barros, Emílio Mauro Vieira, Carlos
Jordão da Silva e Benedito G. Paiva, ficando a D.E com autorização para aumentar essa
relação, caso haja necessidade. 2º) Quanto à Tese - em relação ao item B do cap. III da
circular no 27 da Comissão Executiva do C.B.U.E., o dr. Luiz Monteiro de Barros opina
pelo tema “Organização Nacional dos Espíritas” e não “Organização Nacional do
Espiritismo” com vista à uniformização orgânica nas demais nações americanas. A USE
sugere também o tema “Orientação da Prática e Difusão do Espiritismo”. No caso de ser
aceita por essa Comissão Executiva a 1ª sugestão, a USE pede a ela que lhe envie uma cópia
do trabalho lá elaborado sobre o assunto, visto a tese proposta ter partido da dita Comissão.
Para esclarecimento acerca da 2ª. Sugestão, a USE envia a seguinte colaboração (anexandoa) que já foi aprovada para uso no âmbito do Estado de São Paulo. Esses esclarecimentos
são necessários para que possa haver colaboração da nossa parte na primeira hipótese, e
dos vários núcleos do Brasil na 2ª hipótese. Aprovada por unanimidade, será essa
deliberação levada ao conhecimento da D.E. Com relação à 1ª. Reunião Geral das
Mocidades Espíritas do Estado de São Paulo, mereceu a melhor atenção e encômios por
parte deste Conselho. Em seguida, foi empossado no cargo de suplente do Conselho
Deliberativo da USE, o sr. Eurípedes de Castro. A esta altura da reunião retiram-se por
motivos justos o sr. Jony Doin e Eurípedes de Castro. Passa-se, em seguida, à leitura da
colaboração do sr. Sebastião Guedes de Souza para a “Uniformização das Práticas Espíritas”
no que se relaciona com a educação. Com referência a esse assunto resolveu-se que os
demais membros da Comissão de Educação ou outros conselheiros que o queiram fazer,
encaminhem as suas sugestões concernentes a educação à comissão dos três: Luiz Monteiro
de Barros, Ary Lex e Emílio Manso Vieira. A proposta de Sebastião Guedes de Souza,
“achamos de bom aviso aconselhar aos irmãos espíritas que se abstenham de discussões
estéreis sobre questões materiais e assuntos sobre que não se possa chegar a uma conclusão
irrefutável e harmônica, no ciclo em que ainda permanecemos, e que se preocupem mais
com os ensinos de Jesus do que com a natureza do seu corpo orgânico” por se tratar de
matéria já vencida em reuniões anteriores, os conselheiros votaram pela não reconsideração
de discussão de assunto. Ainda por proposta de Sebastião Guedes de Souza, o Conselho
aprova que a “Uniformização das Práticas Espíritas “ seja assinada por todos os conselheiros
e membros da D.E. Solicita o dr. Ary Lex providências junto à D.E no sentido de que os
suplentes eleitos na última reunião sejam convocados para tomarem posse do cargo, ou
sejam: Antonio Soares Carvalho, Luiz Guimarães de Almeida, dr. Luiz Meira, prof.
Anselmo Augusto Gomes e dr. Francisco Marcondes. Por proposta do sr. Sebastião Guedes
de Souza o Conselho outorgou à Comissão composta pelos srs. Luiz M. Barros, Ary Lex e
Emílio Manso Vieira plenos poderes para a redação final da “Uniformização das Práticas
Espíritas” sem necessidade de convocação do Conselho. Nada mais havendo a tratar a
reunião foi encerrada após a prece de encerramento proferida pelo sr. Benedito Godoy
Paiva às 18 horas e para constar eu, secretários lavrei a presente ata, que vai por mim e pela
presidente assinada.
Anita L. Briza, presidente
Apolo Oliva Filho, secretário

Ata # 37 - 27 de agosto de 1949
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de mil novecentos e quarenta e nove, reuniu-se o Conselho
Deliberativo da União Social Espírita, às 15:00 horas, na Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, à rua
Casemiro de Abreu, no
. De acordo com o livro de presenças compareceram os seguintes
conselheiros:
Ary Lex,
Anita Brisa,
Luiza P. Branco,
Sebastião Guedes de Souza,
Antonio Batista Lino,
José Panetta,
Abraão Sarraf,
B. Milano Neto,
Luiz Monteiro de Barros e
Joaquim de Oliveira.
Foram justificadas as faltas, com direito de representação do sr. Pedro de Camargo, representado
por Luiz Monteiro de Barros, Haydeé Guedes por Luiza P. Branco e de Antonio D’Angelo Neto
por Luiz digo Anita Brisa. Verificado haver número assumiu a presidência rotativa do mês, dr.
Ary Lex, secretariado por dr. Luiz Monteiro de Barros, iniciando-se a reunião com uma prece
(mental) proferida por Abraão Sarraf. A seguir, procedeu-se à leitura do relatório no 24 da DE
que constou dos seguintes itens: a) Caravana de Fraternidade; b) Congresso Pan-Americano; c)
Semanas Espíritas; d) Novas Uniões Municipais; e) Visitas de Propaganda da Unificação em
nome da USE pelo dr. Eurípedes de Castro no estado de São Paulo; f) Novos suplentes.
Deliberações do Conselho; 1) o CD aprova a Comissão de Teses organizada pela DE composta
pelos confrades Pedro de Camargo, Edgard Armond, Emílio Manso Vieira e Luiz Monteiro de
Barros, aprovado ao mesmo tempo as deliberações da mesma conferindo-lhe amplos poderes para
agir nesse setor. Dr. Luiz Monteiro de Barros informa que a tese da USE será sobre a “Prevalência
do Espiritismo Evangélico religioso ou cristão” e que a mesma se encontra em sua redação final
devendo ser lida ao Conselho na próxima sessão. Informa também o mesmo conselheiro que já
está planejada a colaboração da USE na tese “Organização Nacional do Movimento Espírita”.
Ambas teses serão apresentadas pela Comissão de Unificação do Rio Grande do Sul ao Congresso
da CEPA que se reunirá de 3 a 10 de outubro próximo no Rio. Neste mesmo setor o CD
sancionou a indicação feita pela DE dos conselheiros Carlos Jordão da Silva e Luiz Monteiro de
Barros para representarem a USE no referido Congresso Pan-Americano integrando a Comissão
de Unificação. Este Conselho toma conhecimento de que a Caravana de Fraternidade composta
dos conselheiros Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, Luiza P. Branco e Luiz Monteiro
de Barros partirá para Porto Alegre dia 6 de setembro e a 10 aportará em Curitiba. Depois de
demorada troca de ideias, o Conselho aprova as seguintes propostas formuladas pelo suplente dr.
Eurípedes de Castro: a) Transcrever os principais artigos dos estatutos da USE e comentá-los
resumida e demoradamente para maior esclarecimento aos centros do interior; b) Fornecer ao
centro um diploma, insígnia ou emblema para ser colocado em lugar bem visível no referido
centro; c) Notificar as Uniões Municipais Espíritas que em suas semanas espíritas façam versar as
palestras sobre temas em torno dos quais não pairem duvidas ou controvérsias, sobre teorias
fundamentais da Doutrina Espírita, do Movimento de Solidariedade e da Unificação Espírita; d)
Estudar a DE a possibilidade de um programa espírita radiofônico da USE mas sustentado por
particulares da Capital e do interior mas não pelos centros adesos, consultando antes a Liga no
sentido de não vir criar obstáculos ao programa objetivo daquela entidade que no momento se

intitula Hora Espírita na Rádio Tupi; d) A DE ao convocar os novos suplentes deve informa-los
de que, pelo regimento interno perderão a nomeação se não comparecerem ao Conselho para
tomarem posse do cargo até a 3ª. convocação consecutiva; e) O Conselho aprova o trabalho
apresentado sobre a educação da criança espírita pela Comissão de Uniformização composta
pelos conselheiros Ary Lex, Manso Vieira e Luiz Monteiro de Barros. Fica assim concluído esse
trabalho que será entregue a DE para impressão e remessa aos centros adesos; f) O Conselho
dispensou o conselheiro Sebastião Guedes da tarefa de “sintetizar” as atas de todas as reuniões
deste CD. Este Conselho deliberou também cientificar a DE no sentido de não mais distribuir
“folhetins” para os centros adesos em nome da USE, antes de terem sido os mesmos aprovados
pela Comissão de Doutrina do CD composta pelos conselheiros Pedro de Camargo, Ary Lex e
Luiz Monteiro de Barros, a quem deve a DE dirigir os mesmos trabalhos. Por fim, passou-se a
leitura da ata anterior, leitura essa que este Conselho achou conveniente deixar para o fim que
foi aprovada ressalvando-se que onde se lê “Congresso Brasileiro de Unificação” deve-se ler
“Congresso Espírita Pan-Americano”. Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada com
uma prece proferida pela conselheira Luiza P. Branco e para constar lavrei da sessão a presente
ata que vai pelo secretário e presidente do mês assinada.
Elza Mazzonetto, secretária
Luiz Monteiro de Barros, secretário
Ary Lex, presidente

Ata # 38 – 24 de setembro de 1949
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 1949, na sede da Federação Espírita de São
Paulo, à rua Maria Paula, 152, reuniu-se o Conselho Deliberativo da União Social Espírita,
às 15:30 h. De acordo com o livro de presenças compareceram os seguintes conselheiros:
Luiza P. Camargo Branco,
Haydée Guedes,
Sebastião Guedes de Souza,
José Joaquim de Oliveira,
Pedro de Camargo,
Anita Briza,
Dr. Ary Lex,
Apolo Oliva Filho, representado por dr. Ary Lex,
Dr. Eurípedes de Castro,
Dr. Homero Valada,
Dr. Luiz Monteiro de Barros,
José Paneta,
Domingos A. d’Angelo Neto, representado por Anita Briza.
Foram justificadas as faltas de Apolo Oliva Filho e Carlos Antonio Trombeli. Verificado
haver número foi a reunião aberta com uma prece proferida por Sebastião Guedes de Souza
após dr. Luiz Monteiro de Barros ter assumido a presidência e dna. Luiza P. Branco a
secretaria rotativa do mês. Lida a ata anterior foi aprovada com as seguintes ressalvas: 1onde se lê resumida e demoradamente deve-se ler resumida e claramente e ao invés de teoria
fundamental espírita, deve ser tema fundamental espírita. A seguir foram empossados os
seguintes suplentes, prof. Anselmo Gomes Luiz Guimarães de Almeida e Antonio Soares
de Carvalho. Dr. Jony Doin congratula-se com a USE pela posse dos novos suplentes,
principalmente do prof. Anselmo Gomes. Passou-se a seguir ao expediente que constou da
leitura do relatório no 25 da De com os seguintes itens: 1- relatório da visita da “Caravana
da Fraternidade” ao Rio Grande do Sul e Paraná; 2- Congresso Pan-Americano; 3Propostas de dr. Eurípedes de Castro; 4- Representações nas semanas espíritas; 5- Demissão
de Nancy Puhlmann da Comissão Diretora do Departamento de Mocidades da USE.
Deliberações – Leu este Conselho a tese que será apresentada no 2º Congresso PanAmericano no Rio, informando dr. Luiz Monteiro de Barros que a comissão de unificação
do Rio Grande do Sul, modificou o título da mesma que ficou Relevância do Espiritismo
Religioso, devendo a mesma ser impressa e enviada aos centros adesos a USE; foi lido e
digno de louvor (por este Conselho) o relatório da “Caravana da Fraternidade”; a seguir dr.
Eurípedes de Castro faz a exposição das suas propostas que tiveram as seguintes resoluções
deste Conselho: 1ª. Que a União Social Espírita não tem objetivos políticos, nem ligações
ou compromissos partidários de qualquer espécie. Esta ficou sem efeito, pelos comunicados
que a secretaria da DE tem distribuído, os quais preenchem satisfatoriamente o pedido da
mesma. No que diz respeito a circular do dr. Eurípedes de Castro, depois de discutida,
foram feitas as seguintes propostas: 1º que se transfira a discussão e que se nomeie uma
comissão para estudar detalhadamente o assunto; 2º que se aprove a proposta do dr.
Eurípedes; 3º que se esclareça que a USE não tem representantes, na Assembleia, na
Câmara, em lugar algum. Postas em votação foi aprovada a primeira sendo designada a
seguinte comissão composta de Batista Lino, Carlos Jordão da Silva e Emílio Manso Vieira.
Nesta altura sr. Carlos Jordão da Silva solicita dos conselheiros a não se referirem sobre

política em suas conferências pois a secretaria que entrega as credenciais, fica em situação
delicada, por não ser esse o objetivo da USE. Nada mais havendo a tratar foi a reunião
encerrada com uma prece proferida pelo dr. Jony Doin e para constar, lavrei da reunião a
presente ata que passo a assinar com o presidente e secretário desta sessão.
Em tempo: onde se lê que a USE não tem representantes em lugar algum, deve-se ler lugar
político algum.
Luiz P. C. Branco, secretária
Luiz Monteiro de Barros, presidente.

Djalma de Deus Silva, secretário
Apolo Oliva Filho, secretário
Luiz Monteiro de Barros, presidente.

Ata # 39 – 29 de outubro de 1949
Conselho Deliberativo Estadual
Aos 29 dias do mês de outubro na sede da Liga Espírita do Estado de São Paulo, à rua
Brigadeiro Tobias, reuniu-se o Conselho Deliberativo da União Social Espírita, às 15:15
horas.
De acordo com o livro de presenças compareceram os seguintes conselheiros:
Anita Briza,
Antonio R. Montemór,
Dr. Ary Lex,
Benedito de Godoi Paiva,
Dr. Homero Valada,
José Panetta,
Dr. Luiz Monteiro de Barros,
Luiza P. Branco,
Pedro de Camargo,
Sebastião Guedes de Souza,
Apolo Oliva Filho,
Haydée Guedes,
Abrão Sarraf,
José Joaquim de Oliveira e
Eurípedes de Castro,
sendo justificadas as faltas de Carlos A. Trombeli e Batista Lino. Verificado haver número
foi a reunião aberta com uma prece proferida por Benedito G. Paiva após Dna. Luiza P.
Branco ter assumido a presidência rotativa do mês e Sebastião Guedes de Souza a secretaria.
A seguir foram empossados os conselheiros Paulo Alves de Godoi, e José Cabreira,
representantes da União Federativa Espírita Paulista.
Emílio Manso Vieira fez a leitura de um manifesto por ele elaborado com referência ao
acordo havido no Rio, por ocasião do Congresso Pan-Americano. Leu-se em seguida o
relatório no 26 da DE, com os seguintes itens, e resoluções desde Conselho:
1º Ratificação do Acordo – A DE submete a deliberação do Conselho para
Ratificação, o acordo conforme Ata impressa no último Semeador que é cópia
autêntica da original subscrita por todos os que, em nome das entidades que
representavam, acordaram em aprová-lo, “ad referendum”, das instituições que
representavam. Ratifica este Conselho o acordo, embora discordando da má
redação dos itens 2 e 12 da referida ata que passo a transcrevê-las para constar.
Item 2: a FEB criará um Conselho Federativo Nacional, permanente com a
finalidade de executar, desenvolver, ampliar os planos de sua atual
Organização Federativa.
Item 12: As sociedades componentes do Conselho Federativo Nacional são
completamente independentes. A ação dele só se verificará, alias,
fraternalmente, no caso de alguma sociedade passar a adotar programa que
colida com a doutrina exposta nas Obras: Livro dos Espíritos, Livro dos
Médiuns e isso por ser ele, o Conselho, o orientador do Espiritismo no Brasil.

Portanto, este Conselho ratifica plenamente o acordo considerando os benefícios que essa
Unificação trará. Ratificado o acordo por esse Conselho, a DE propõe como medidas
complementares:
a- Imediata adesão da USE à FEB, após entendimento com a Comissão Executiva do
CBUE, sediada em Porto Alegre;
b- Indicação de um dos membros da DE se possível, ou de três confrades residentes
no Distrito Federal entre os quais a FEB escolherá, digo o presidente do Conselho,
de conformidade com o item 4º do referido acordo. O membro indicado
representará a USE no Conselho Federativo nacional, órgão da FEB – Delibera este
Conselho no sentido de a DE se comunique com a Comissão Executiva do CB de
EU e dê a resposta resultante do entendimento à FEB. Indica este Conselho como
representantes de São Paulo os confrades Dr. Luiz Monteiro de Barros e Carlos
Jorda2o da Silva como substituto.
Questionário apresentado pelo Grupo Espírita Kolimar, pelo Presidente do mesmo, dr.
Manuel de Paula Cerdeira, foi endereçado ao presidente da DE um questionário, pedindo
sua publicação no Boletim da USE, depois de ter se inteirado do seu assunto, concluiu este
Conselho pelo seu arquivamento, cujo conteu1do é contrário aos objetivos da USE.
Programa radiofônico: A DE vê a possibilidade de se organizar um programa radiofônico,
entretanto, como este objetivo requer recursos financeiros e a USE não os possui, pede a
colaboração dos membros do Conselho no sentido de sugerirem meios práticos para que
se possa executar a sugestão. Foi adiado por este Conselho o referido assunto que será
tratado em ocasião oportuna.
Parecer: incluímos o parecer da Comissão nomeada pelo Conselho para opinar sobre o
caso do Dr. Castro de Carvalho. Aprova este Conselho o parecer com a exclusão do item
6º, por terem os representantes da União Federativa afirmado que o referido deputado não
fazer parte da União, nada tendo com ela. Passo a transcrever para constar o referido
parecer aprovado.
????
Transferiu-se a leitura da ata para a próxima reunião.
Nada mais havendo a tratar foi a presente sessão encerrada com uma prece proferida por
Vinícius, às 18 horas, após ter-se marcado reunião extraordinária para o próximo sábado,
5 de novembro,
e eu lavrei a presente ata da reunião que passo a assinar com os respectivos presente e
secretario desta sessão.
Sebastião Guedes de Souza, secretário
Luiza Peçanha Branco, presidente

Ata # 40 – 05 de novembro de 1949
Reunião Extraordinária
Conselho Deliberativo Estadual
Aos cinco dias do mês de novembro de 1949, na Federação Espírita de São Paulo sito à
Avenida Irradiação, no 152, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo da
União Social Espírita às 15h30. De acordo com o livro de presença compareceram os
seguintes conselheiros:
Antonio B. Lino,
Antonio R. Montemór,
Dr. Ary Lex,
Dr. Homero Valada,
José Panetta,
Sebastião Guedes de Souza,
Abrão Sarraf,
José Joaquim de Oliveira,
Dr. Eurípedes de Castro,
Paulo A. Godoi,
José Cabreira.
Assumiu a presidência desta reunião Sr. Sebastião Guedes e secretaria Abrão Sarraf. tendo
o Sr. José Joaquim de Oliveira feito a prece inicial. Presentes à esta reunião os membros da
DE Dr. Luiz Monteiro de Barros, justifica a falta e convida o presidente para a comissão
nomeada composta dos seguintes elementos: Dr. Luiz Monteiro de Barros, (Antonio B.
Lino) e Eurípedes de Castro, e Mnso Vieira para apresentar o trabalho que o fizeram.
Antonio Batista Lino faz a leitura de artigos assinalados do projeto de Lei de Segurança,
dividindo-se então o parecer da comissão em 2 partes, parecer esse do Dr. Luiz Monteiro
de Barros apresentado por Eurípedes: 1 - Que a USE não interfira diretamente no assunto;
2 - Pedir à FEB parecer sobre o assunto. (Posta em Votação) Feita a votação por
unanimidade de votos deliberou-se então que a USE não interferirá diretamente no assunto
e que a DE solicite a FEB o parecer sobre esse projeto de Lei de Segurança. Nesta altura foi
feita a leitura da ata da 38 reunião que foi aprovada. Dr. Eurípedes de Castro consigna voto
de louvor a Rui Barbosa como defensor do Direito, de Justiça e Liberdade no Brasil, que
hoje comemora-se o centenário de seu nascimento. Chegando a esta hora, um telegrama
do Rio de janeiro, o Conselho se inteira sobre seus dizeres seguintes USE Unos com Cristo,
ficamos confiantes, saudação Wantuil de Freitas, Presidente da FEB. Quinto Congresso
Espírita Nordestino instalado 29 encerrado hoje, alcançou êxito surpreendente. Edson
Fontes Secretário Geral. Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada com uma
prece proferida por José Cabreira às 16h45 e eu lavrei ata da reunião, a presente ata que
assino com presidente e secretário
Sebastião Guedes de Souza, presidente
Abrão Sarraf, secretário

Ata # 41 – 26 de novembro de 1949
Conselho Deliberativo Estadual
Ata da 41ª Reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita, realizada a 26 de
novembro de 1949, na sede da União Federativa Espírita Paulista. Presidiu os trabalhos o
Conselheiro Sebastião Guedes. Funcionou como Secretário o Conselheiro Abrahão Sarraf.
Estiveram presentes, os seguintes conselheiros
Luiz Monteiro de Barros,
Carlos Antonio Trombelli,
Haydée Guedes Santos,
Milano Neto,
Apolo Oliva Filho,
Ary Lex,
José Joaquim Oliveira,
Paulo Godoi,
João José Cabrera,
Baptista Lino,
Antonio Montemor,
José Panetta,
Homero Vallada,
Luiza P. Branco,
Anita Briza,
Sebastião Guedes de Souza,
Abrahão Sarraf e
Pedro Camargo participou sua ausência por intermédio do Conselheiro Monteiro de
Barros.
Estiveram também presentes os suplentes Eurípedes de Castro e Antonio Soares de
Carvalho.
Após a prece proferida pelo Conselheiro Apolo Oliva Filho, o Sr. Presidente abre os
trabalhos da sessão, congratulando-se com nova e feliz colaboração da União Federativa
Espírita Paulista. O Sr. Secretário passa à leitura do ofício da DE que constou dos seguintes
itens 1) Lei de Segurança, 2) Situação econômica, 3) Propaganda da unificação,4)
Preparação para o Segundo Congresso Espírita Estadual, 5) Representantes da USE,6)
Adesão da FEB. Este último item está assim redigido: A DE está ainda aguardando o
pronunciamento do C.B.U.E para iniciar a adesão da USE à FEB e espera poder fazê-lo
ainda esta semana. Com a palavra o conselheiro Ary Lex fala 1º) sobre a incumbência
conferida à Comissão de Finanças, há 8 meses, de estruturar um plano para solidificar a
situação econômica da USE; 2º) Sobre as listas que, na mesma ocasião, foram distribuídas
para se angariar dinheiro a fim de fazer face às despesas da USE; 3º) Sobre uma comissão
que fora encarregada de organizar festivais com o mesmo objetivo, lamentando a falta de
cumprimento dos encargos aceitos propôs o seguinte: 1º) Pedir esclarecimentos á Comissão
de Finanças; 2º) Pedir idêntico esclarecimento à Comissão de Festivais; 3º) Solucionar o
caso das listas. O mesmo Conselheiro Ary Lex propõe a restruturação das Comissões. Após
troca de ideias nesse sentido, ficaram assim organizadas as várias Comissões: Comissão de
Educação e Cultura: Luiza Pessanha Branco ( pres), Sebastião Guedes de Souza, Abrahão
Sarraf e José Panetta. Comissão de Assistência Social: Homero Vallada (pres), Anita Briza,
José Joaquim de Oliveira e Paulo Alves Godoi; Comissão de Divulgação e Estatística:
Antonio B. Lino (pres), Antonio d’Ângelo Neto e João José Cabrera; Comissão de
Doutrina: Luiz Monteiro de Barros (pres), Pedro de Camargo e Ary Lex; Comissão de
Relações: Antonio Rodrigues Montemór (pres), Benedito de Godoy Paiva, Jony Doin e

Eurípedes de Castro; Comissão de Finanças: Apolo Oliva filho (pres), Antônio Soares de
Carvalho e Carlos Antonio Trombelli. Em relação ao item Propaganda da Unificação, do
relatório da DE, o conselheiro Montemór propõe estender o convite ao “Clube do Livro”
e o Conselheiro Eurípedes propõe fazer o mesmo em relação à “Alvorada de uma nova
era”, propostas aprovadas pelo Conselho. A respeito da Presidência da USE em face do
acordo com a FEB, após uma interpelação do Conselheiro Paulo Alves Godoi, fica
esclarecido que a forma atual prevalecerá até o próximo congresso da USE. Por proposta
do Conselheiro Sebastião Guedes ficou deliberado que o Sr. Tesoureiro da DE oficie 1º)
aos senhores conselheiros que estejam em atraso de mais de seis meses convidando-os a se
porem em dia com seus pagamentos, e no caso de não atendido traga o fato ao
conhecimento desse Conselho a fim de se apurar se o conselheiro não contribui por não
compreender o seu dever ou por precariedade monetária, caso em que lhe será dispensada
a contribuição; 2º) aos senhores suplentes convidando-os a nos auxiliarem nessa cruzada de
contribuição para fins tão elevados. O Conselheiro Monteiro de Barros propõe que se
estenda o mesmo convite a elementos de confiança da USE, no interior, tais como o sr.
Roberto Previdello, Jaime Monteiro de Barros, e outros, proposta esta que também é
aprovada. O Conselheiro Jony Doin justifica sua ausência da reunião anterior, justificativa
que o Conselheiro Manso Vieira não apresentara por esquecimento. Nada mais havendo
para ser discutido, o Sr. Presidente encerra os trabalhos após prece proferida por Baptista
Lino. Na ausência da ajudante de secretaria, eu, Luiz Monteiro de Barros redigi esta ata
que vai assinada pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Secretário e por mim. Em tempo: nessa mesma
reunião o Conselheiro Monteiro de Barros discordando dos dizeres da ata anterior propõe:
1º) Que a referida ata, onde está consubstanciada a adesão da USE ao acordo de Unificação
com a FEB, seja redigida em novos termos; 2º) Que seja transcrito, na íntegra, o parecer da
comissão que estudou, pela USE, o caso de nossa interferência junto às autoridades
competentes em relação à Lei de Segurança. Por conveniência, a leitura das duas atas
anteriores foi transferida para o final da sessão. O Conselho aprova as referidas propostas
do Conselheiro Monteiro de Barros, que fica encarregado da redação da ata da reunião do
Conselho realizada a 29 de outubro de 1949.
Sebastião Guedes de Souza, presidente
Abrahão Sarraf, secretário
Luiz Monteiro de Barros

Ata # 42 – 10 de dezembro de 1949
Conselho Deliberativo Estadual
Ata da 42ª reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita, realizada no dia 10
de Dezembro de 1949 na sede da Sinagoga Espírita. Compareceram os seguintes
conselheiros:
Luiz Monteiro de Barros,
Carlos Antonio Trombelli,
Sebastião de Souza Guedes,
Anita Briza,
José Joaquim de Oliveira,
Ary Lex,
Luiza Pessannha Branco,
Abraão Sarraf,
José Panetta,
Pedro de Camargo (pelo sr. Monteiro de Barros),
Antonio Batista Lins (pela conselheira Anita Briza) e
Benedito Godoy Paiva (pelo sr. J. J. Oliveira).
Esteve também presente o suplente
Eurípedes de Castro.
Presidiu a reunião o conselheiro Abraão Sarraf e a secretariou Anita Briza. Após prece
proferida por Sebastião Guedes de Souza o sr. Presidente abre os trabalhos. Foi lida e
aprovada, a ata anterior. A seguir o conselheiro Monteiro de Barros lê a redação, por ele
elaborada, da ata da reunião do dia 25 de outubro, que ficou assim definida:
Ata da reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita realizada a
25 de Outubro de 1949.
Ao 29º dia do mês de Outubro, na sede da Liga Espírita do Estado de São
Paulo, à rua Brigadeiro Tobias 238, reuniram-se o Conselho Deliberativo da
União Social Espírita, às 15 horas e 15 minutos. De acordo com o livro de
presenças compareceram os seguintes conselheiros:
Anita Briza,
Antonio Rodrigues Montemór,
Ary Lex,
Benedito Godoy Paiva,
Homero Pinto Valada,
José Panetta,
Luiz Monteiro de Barros,
Luiza Pessanha Branco,
Pedro de Camargo,
Sebastião Guedes de Souza,
Apolo Oliva Filho,
Haydée Guedes,
Abraão Sarraf e
José Joaquim de Oliveira
sendo justificadas as faltas dos conselheiros Carlos Antonio Trombelli e
Antonio Batista Lins. A presidência e secretaria rotativas do mês são assumidas
respectivamente por Luiza Pessanha Branco e sr. Sebastião Guedes de Souza.
A sessão é aberta após prece proferida por Godoy Paiva. A seguir são
empossados os srs. Paulo Alves de Godoy e José Cabrera, representantes da

União Federativa Espírita Paulista junto ao C.D. da U.S.E. O sr. Secretário lê
as vários itens do 26º relatório da D.E., tendo o Conselho tomado as seguintes
deliberações respectivamente: item 1º Assuntos: Ratificação do acordo
assinado no Rio com a Federação Espírita Brasileira acerca do movimento de
unificação dos espíritas do Brasil. Deliberação: Embora não concordamos
integralmente com os dizeres dos itens 4º, 8º e 12º do referido acordo, por não
condizerem exatamente com os pontos de vista da U.S.E., o Conselho delibera,
por unanimidade, ratificá-lo integralmente, dados os extraordinários benefícios
que dele advirão para a marcha do movimento espírita em nosso país, “Pátria
do Evangelho”. Item 2º Assunto: Caso seja o acordo ratificado, a D.E. propõe
a imediata adesão da U.S.E. à F.E.B., após entendimento com a Comissão
Executiva do Rio Grande do Sul, bem como pede a indicação do representante
da U.S.E., junto ao Conselho Federativo Nacional. Deliberação: o Conselho
autoriza a D.E. a tomar as devidas providências no sentido de adesão da U.S.E.
à F.E.B., indicando como seu representante junto ao Conselho Federativo
Nacional o conselheiro Luiz Monteiro de Barros que, em caso de impedimento
justo, será substituído por Carlos Jordão da Silva, da D.E. Item 3º Assunto:
Questionário apresentado à U.S.E. pelo Grupo Espírita Kalimar, assinado pelo
seu presidente o sr. Manuel Paula Cerdeira . Deliberação: O Conselho
deliberou arquivar esse ofício por ser ele contrário aos objetivos da U.S.E. Item
4º Assunto: Programa radiofônico patrocinado pela U.S.E. Deliberação: O
Conselho resolveu adiar a discussão dessa questão para ocasião mais oportuna.
Item 5º Assunto: Parecer da comissão encarregada de opinar sobre o caso
Castro Carvalho. Deliberação: O Conselho aprova parecer da comissão, com
exclusão do 6º item do mesmo, diante das declarações dos representantes da
União Federativa Espírita Paulista. Foi ainda discutida a proposta da
participação da U.S.E. na assinatura de um manifesto contra a Lei de
Segurança. Foi nomeada uma comissão composta dos confrades Emilio Manso
Vieira, Luiz Monteiro de Barros e Eurípedes de Castro para exarar parecer
sobre o assunto. Ficou marcada uma reunião extraordinária do Conselho para
o próximo sábado, na sede da Federação Espírita, a fim de debater o parecer
da referida comissão. Nada mais havendo para ser tratado, foi a reunião
encerrada após a prece proferida por Vinicius, tendo sido marcada uma
reunião extraordinária do Conselho para o dia 5 de Novembro, na sede da
Federação Espírita, conforme referência já foi feita. Eu, Elza Mazzonetto, lavrei
a presente ata que vai também assinada pelo presidente e pelo secretário do
mês.”
O conselho aprova a ata com essa redação. Passa-se, em seguida, à leitura do 27º relatório
da D.E. ao C.D., constante dos seguintes itens: 1º Ata da reunião realizada a 25 de Outubro
(para ser redigida com maior clareza). 2º Lei da Segurança (Parecer do sr. José Augusto de
Miranda Ludolf, consultado a opinar por parte da F.E.B., parecer esse que aprovou
plenamente o parecer da comissão nomeada pela U.S.E). 3º item Carta do suplente Luiz
Guimarães de Almeida justificando sua ausência às reuniões anteriores. 4º item Carta do
deputado Castro Neves em que o mesmo informa ter concedido à U.S.E. subvenção de
Cr$ 2.500,00 dentro da verba assegurada a cada deputado para 1949. O conselheiro
Joaquim J. de Oliveira leva ao conhecimento do Conselho que a Comissão de Assistência
Social se reuniu e resolveu a mesma angariar dados relativos, digo, estatísticos acerca das
necessidades reais das várias instituições espiritas beneficentes do Estado a fim de que a
U.S.E. lhes possa ser útil no momento preciso. Dona Luiza P. Branco propõe a criação de

um museu para exposição de todos os trabalhos dos vários setores espíritas. O assunto foi
encaminhado à Comissão de Divulgação e Estatística. O conselheiro Monteiro de Barros
propõe que a auxiliar de secretaria, Elza Mazzonetto, seja substituída, em seus
impedimentos, por um dos seguintes confrades: Luiz Monteiro de Barros, Ary Lex e
Eurípedes de Castro, proposta que é aprovada. O mesmo conselheiro Monteiro de Barros
lembra que ainda não foi transcrito o parecer da comissão sobre a Lei de Segurança,
conforme já ficou deliberado. Nada mais havendo em pauta, foi a reunião encerrada após
prece proferida por Anita Briza. Na ausência da auxiliar de secretaria, eu, Luiz Monteiro de
Barros, lavrei a seguinte, digo, presente ata, que vai também assinada pelo presidente e pelo
secretario do mês.
Abraão Sarraf – presidente
Luiz Monteiro de Barros.

