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Atas de Reunião
28 de janeiro
25 de fevereiro
25 de março
15 de abril
29 de abril
27 de maio
17 de junho
24 de junho
29 de julho
02 de setembro
09 de setembro
14 de outubro
28 de outubro
25 de novembro

Ata # 43 - 28 de janeiro de 1950
Conselho Deliberativo Estadual
ATA DA 43º REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA UNIÃO SOCIAL
ESPÍRITA realizada a 28 de janeiro de 1950, na sede da Federação Espírita do Estado de
São Paulo. Compareceram os seguintes conselheiros segundo consta no livro de presença:
Luiz Monteiro de Barros,
Sebastião Guedes de Souza,
Apolo Oliva Filho,
Paulo Alves Godoy,
João José Cabrera,
Jonny Doin,
Pedro de Camargo,
Ary Lex,
José Joaquim de Oliveira,
Godoy Paiva,
Antônio Rodrigues Montemór,
José Panetta,
Luiza Pessanha Branco,
Antonio Batista Lino,
Homero Pinto Vallada e
Abrahão Sarraf.
Estiveram também presentes os suplentes
Eurípedes de Castro,
Anselmo Gomes e
Ary Guimarães de Almeida.
Presidiu os trabalhos o conselheiro Antonio Baptista Lino e serviu como secretário o
conselheiro Antonio Rodrigues Montemór. Após prece proferida pelo conselheiro
Monteiro de Barros, o Sr. presidente abre os trabalhos. Procede-se à leitura das atas da
sessão realizada a 26 de novembro e dez de dezembro, tendo a retificar, na primeira, a
presença do conselheiro Jonny Doin, que fora omitida e a expressão “Clube do Livro” pela
“Clube dos Jornalistas Espíritas”; sugestão feita pelo conselheiro Montemór e aprovada
pelo Conselho na referida reunião. A seguir são as duas atas aprovadas, passando-se então
à leitura do expediente, que constou dos seguintes itens ou questões: 1º) Adesão da U.S.E.
à F.E.B. (“Por carta, a secretaria da F.E.B já comunicou ter sido aprovada a adesão da
U.S.E.”) 2º) Conselho Federativo Nacional (A 1º de janeiro foi instalado, no Rio, o referido
Conselho, tomando posse dez (10) representantes estaduais, sendo a U.S.E. representada
pelo Sr. Carlos Jordão da Silva, na impossibilidade de realizar tal e honrosa incumbência o
Sr. Luiz Monteiro de Barros. O referido Conselho se reunirá ordinariamente uma vez por
mês, no 1º sábado de cada mês e, extraordinariamente, quando convocado.) 3º) Uniões
Espíritas Distritais (Já foi organizada a da Mooca e a da Penha será instalada a 5 de fevereiro
p. futuro) 4º) Representantes da Liga do Estado de São Paulo (Aquela entidade substitui
no Conselho da U.S.E. seus representantes Anita Briza e D´Angelo Neto pelos Srs.
Cristovam Fernandes e Francisco Alpiste Gomes. 5º) Infiltração política no Espiritismo (O
confrade e conselheiro Herculano Pires solicita da D.E. permissão para ser anexado ao
boletim mensal da U.S.E. um folheto de sua autoria e sob aquele título, folheto que
acompanha o relatório da D.E., a qual solicita o parecer do Conselho a esse respeito,
julgando não haver inconveniente algum em ser atendido o pedido do referido
conselheiro, pois o folheto de sua autoria vem corroborar os conceitos já reiteradamente
emitidos pela U.S.E. em seus boletins mensais). 6º) Concentração na Capital e no interior.

7º) Movimento de Caixa ou econômico da U.S.E. (resumo do mesmo). 8º)Estatutos da
F.E.B. (É lido para o Conselho o capítulo XVII dos referidos estatutos, capítulo relativo ao
Conselho Federativo Nacional). O Sr. Presidente passa, a seguir, à ordem do dia, lendo-se
o trabalho, já referido, do conselheiro Herculano Pires intitulado: “ Repilamos a infiltração
política no Espiritismo”. Posto em discussão prolongada e livre, é o mesmo sujeito á votação
do Conselho, o qual o recusa por só ter ele obtido quatro votos favoráveis. Aliás, antes da
leitura desse trabalho, o Sr. Presidente dá posse ao Sr. Francisco Alpiste Gomes como um
dos representantes atuais da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Por intermédio do
conselheiro Luiz Monteiro de Barros o conselheiro Herculano Pires notifica o Conselho
que na próxima reunião de fevereiro, reassumirá seu cargo de conselheiro, de que se havia
ausentado, a pedido e por motivo de força maior. No item referente à situação econômica
da U.S.E., o conselheiro Monteiro de Barros se oferece para representar o Sr. Tesoureiro
da D.E. a fim de melhor e mais assiduamente poderem os Srs. conselheiros se porem em
dia com as suas mensalidades; o Conselho aceita esse oferecimento, autorizando o Sr.
Tesoureiro a entregar ao referido conselheiro os recibos de todos os membros integrantes
do Conselho, e somente os deles, visto o oferecimento se referir somente ao Conselho. A
seguir o conselheiro Apolo Oliva Filho lê um trecho de uma conferência proferida na
reunião da Mocidade Espírita de São Paulo, na sede da Federação Espírita do Estado, pelo
confrade Wandick de Freitas, trecho esse em que o referido confrade faz acusações
ponderáveis e sérias a várias atitudes da U.S.E.; o conselheiro Monteiro de Barros propõe
ao conselheiro Apolo Oliva Filho convidar o referido confrade Wandick de Freitas para
conceder-nos a gentileza de sua presença na próxima reunião do Conselho, a fim de que
tudo fique bem esclarecido, dentro da lógica, da persuasão serena e da verdade e que, assim
sendo, fique a U.S.E. livre de certos ataques injustos que vem sofrendo por parte de
confrades de alto valor intelectual e moral, mas erroneamente informados acerca das
atividades e das dificuldades da U.S.E. A essa altura o Sr. Jordão da Silva entrega ao
conselheiro Monteiro de Barros uma cópia do parecer da comissão encarregada de opinar
sobre a interferência da U.S.E. na questão da Lei de Segurança, parecer que passo a
reproduzir integralmente conforme deliberação anterior do Conselho, e que está assim
redigido:
“Estudando a ‘Lei de Segurança Nacional’, mormente em relação aos
parágrafos 7º, 9º,12º e 17º do artigo 2º, e o artigo 4º, apurados por alguns
confrades como possivelmente atentatórias à liberdade da difusão e da prática
de Espiritismo, concluímos, pelo conteúdo total da Lei, tratar-se claramente de
atitude governamental para a salvaguarda da ordem, do regime vigente e da
integridade nacionais, a não ser que haja, nos referidos artigos, intenções
ocultas. Ora, estando nós profundamente integrados no movimento espírita
estadual e nacional, sabendo que ele absolutamente nada visa no sentido da
desintegração nacional; assim opinamos para que a U.S.E. de forma alguma
intervenha nesse setor, que não é, sob nenhum ponto de vista, o setor de suas
atividades, de seus ideais e de seu objetivo. Porém, tratando-se de uma Lei de
âmbito nacional, qualquer manifestação dos espíritas, nesse sentido, deverá se
processar pela Federação Espírita Brasileira, mormente em face do acordo de
unificação há pouco processado. Assim sendo, sugerimos que se encaminhe o
assunto àquela entidade nacional, a fim de que ela nos dê, em última instância,
o seu parecer.
S. Paulo, dois de novembro de 1945.

A Comissão: Eurípedes de Castro – Emílio Manso Vieira – Luiz Monteiro de
Barros.”
Após o convite feito ao sr. Wandick de Freitas para que dê a honra de sua
presença, nada mais havendo para ser tratado, o Sr. Presidente encerra os trabalhos da
reunião após prece proferida pelo conselheiro Godoy Paiva, que na ausência do auxiliar de
secretaria, eu, Luiz Monteiro de Barros lavrei a presente ata que vai também assinada pelo
presidente e pelo secretário do mês.
Antonio Baptista Lino, presidente
Antonio Rodrigues Montemór, secretário.

Ata # 44 - 25 de janeiro de 1950
Conselho Deliberativo Estadual
Ata da 44 ª reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita, a 25 de janeiro de
1950, na sede da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Compareceram os seguintes
membros do C.D.:
Antonio Rodrigues Montemór,
Sebastião Guedes de Souza,
Benedito Godoy Paiva,
Alves de Godoy,
Haydée Guedes dos Santos,
João José Cabreira,
José Joaquim de Oliveira,
Ary Lex,
Luiz Monteiro de Barros e
José Panetta, tendo-se feito representar pelo Sr. Sebastião Guedes de Souza,
Dna. Luiza Pessanha Branco e
Antonio Baptista Lino.
Esteve presente também o suplente
Eurípedes de Castro.
A reunião foi presidida pelo conselheiro Antonio Rodrigues Montemór e secretariado pelo
conselheiro Ary Lex. Após a prece proferida pelo conselheiro Godoy Paiva, o Sr. Presidente
abre os trabalhos. Procede-se à leitura da ata da reunião anterior que é unanimemente
aprovada. Passou-se ao expediente do dia, que constou do relatório da D.E. e que
apresentou os seguintes itens:
1º Conselho Federativo Nacional / Relatório referente aos assuntos debatidos na 1ª
reunião ordinária do referido Conselho, bem como o plano de trabalho, por 3 anos,
apresentado pelo representante da USE;
2º Plano geral para a convocação do II Congresso de Unificação Espírita Estadual (a D.E
já está elaborando o planejamento de realização do II Congresso da USE, a reunir-se nesta
Capital em junho próximo, planejamento que será oportunamente submetido à apreciação
do C.D);
3º O Sr. Francisco Vieira Marcondes renuncia ao cargo de suplente do C.D.;
4º Uniões Distritais Espíritas (já estão organizadas as da Penha e da Móoca;
5º Uniões Municipais Espíritas (foi instalada a de Araraquara e está em organização a de
Pinhal.).
Na ordem do dia o conselheiro José Joaquim de Oliveira propõe a nomeação de dna. Anita
Briza como suplente do conselho, na vaga do Dr. Francisco Vieira Marcondes, proposta
que é unanimemente aprovada. O conselheiro Monteiro de Barros propõe se lavre em ata
um voto de louvor à já referida consoror dna. Anita Briza pelos serviços prestados à USE
quando representante da Liga Espírita, o que é também aprovado por unanimidade. O
mesmo conselheiro propõe que a D.E. notifique os membros das Uniões Municipais
Espíritas no sentido de darem a mais ampla difusão possível ao trabalho intitulado
“Sugestões e Conselhos”, há pouco organizado pela USE, e que também os membros das

várias U.M.E. do interior façam dissertações públicas, nos centros espíritas, mais
aprofundados dos vários itens constantes daquele trabalho para que o mesmo atinja suas
elevadas finalidades; aprovada esta proposta, o referido conselheiro apela para seus demais
companheiros do C.D. no sentido de estudarem novamente os estatutos da USE para, na
próxima reunião, apresentarem propostas no sentido da reforma dos mesmos pelo II
Congresso da USE, a se realizar em junho p. futuro. A seguir, foram considerados
eliminados do quadro de suplentes, de acordo com o regimento interno, por não terem
comparecido para tomar posse, os seguintes confrades: Flavio Ribeiro, Elias Lacerda, José
Ribeiro de Carvalho e Luiz Meira, sendo nomeados para essas vagas os Srs. José Corrêa
Junior , Ernani Policeno, Marganno Borges, Trajano Xavier Corrêa e Hugo Freitas Cunha.
Este último, por se achar presente à reunião, é imediatamente empossado. No momento
atual está, pois, assim constituído o quadro de suplente do C.D. da USE.: Eurípedes de
Castro, General Pedro de Pinho, Abraão Sarraf, Antonio Soares de Carvalho, Anselmo
Gomes, Luiz Guimarães de Almeida, Anita Briza, José Corrêa Gomes, Ernani Policeno,
Marganno Borges, Trajano Xavier Corrêa e Hugo Freitas Cunha. O conselheiro Alves de
Godoy participa a transferência da sede da União Federativa Espírita Paulista para a rua
João Adolfo, nº 118, 1º andar; sua caixa postal é 2071 e seu telefone 2.8708. Nada mais
havendo para deliberações, foi marcada nova reunião ordinária do Conselho para o dia 25
de março, na sede da União Federativa Espírita Paulista, tendo o Sr. Presidente encerrado
os trabalhos após a prece proferida pelo conselheiro Monteiro de Barros. Na ausência da
auxiliar de secretaria, eu, Luiz Monteiro de Barros lavrei a presente ata, que vai também
assinada pelo presidente e pelo secretario do mês.
Ary Lex, presidente
Luiz Monteiro de Barros, secretário

Ata # 45 – 25 de março de 1950
Conselho Deliberativo Estadual
Ata da 45ª reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita a 25 de Março de
1950, na sede da União Federativa Espírita Paulista, Compareceram os seguintes membros
do CD:
Francisco Alpiste Gomes,
Antonio Batista Lino,
J. Herculano Pires,
Luiz Monteiro de Barros,
Carlos A. Trombelli,
José Joaquim de Oliveira,
Paulo Alves de Godoy,
João José Cabrera,
Haydée Guedes Santos,
Luiza P. Branco,
José Panetta,
Apolo Oliva Filho,
Sebastião Guedes de Souza
B. Milano Neto,
Ary Lex,
Homero Pinto Valada e
os suplentes Eurípedes de Castro,
Luiz Guimarães de Almeida,
Anita Briza,
José Correa Gomes,
Abraão Sarrat,
Hugo Freitas Cunha,
Nazarino Francisco Borges.
A reunião foi presidida pelo conselheiro Ary Lex e secretariada pelo conselheiro B. Milano
Neto. Após a prece proferida por um confrade presente são abertos os trabalhos. Passou-se
ao expediente do dia que constou do seguinte: Relatório nº 31 da DE. “Plano Geral para o
II Congresso Espírita Estadual” Demissão do suplente Pedro Pinho em caráter irrevogável,
o que foi aceito pelo Conselho. Hora Radiofônica Espírita da Liga em que a DE solicita
dos senhores representantes da Liga Espírita do Estado de São Paulo seus ..... junto à
diretoria da entidade que representam para que concedam alguns minutos do seu programa
radiofônico sem ônus para propaganda do II Congresso Espírita Estadual, apelo que
encontrou imediato apoio dos representantes da Liga Espírita. Foram devolvidas as cartasconvites para assumirem a suplência no CD dos srs. Ernani Policeno e Ancelmo Gomes,
cujo Correio alega não residir nos referidos endereços seus destinatários. Relatório do
Representante da USE no Conselho Federativo Nacional em sua última reunião realizada
a 4 do corrente. Leitura da Proclamação aos Espíritas aprovada pelo Conselho Federativo
Nacional por proposta do representante deste estado. É retirado por solicitação de seu
requerente Eurípedes de Castro o requerimento para anexar ao Boletim da USE a tese de
sua elaboração “O Moço Espírita e o Mundo de Hoje” que fora .......... pela DE. É justificada
a falta do Sr. Gustavo Fernandes pelo confrade B. Milano Neto, visto o referido conselheiro
ter mudado de endereço não recebendo normalmente as convocações. Logo em seguida é
dado posse aos Srs. suplentes José Correa Gomes, Anita Briza e Mazarino Francisco Borges.
É posto em discussão o “Plano Geral” apresentado pela DE. Faz uso da palavra o
conselheiro Apolo Oliva Filho sugerindo modificações aos itens 2º - letra e b tece

considerações e apresenta considerações. Faz uso da palavra o conselheiro Sebastião Guedes
para discordar das considerações apresentadas pelo orador. Pede a palavra o confrade
Abraão Sarraf, sugerindo roteiro. É quando solicita aparte para esclarecimentos o Snr.
Emilio Manso Vieira da DE. Pelo Sr. Presidente é investido em suas ...... o conselheiro José
Herculano Pires, que se acha em gozo de licença. Pede este conselheiro a palavra apoiado
nas considerações do confrade Apolo Oliva Filho, apresentando a seguinte proposta:
Solicitar, isto é, convocar uma reunião extraordinária conjunta da DE e CD, para debate e
exposição sobre os resultados dos trabalhos da USE no decorrer do triênio, como
contribuição e elementos para a reforma de seus estatutos; submetida aprovação da casa e
aprovada por unanimidade, ficando determinado a dia 15 de abril próximo na sede da
Federação para essa reunião extraordinária. O representante da Liga Espírita solicita que
por intermédio da DE seja oficiada esta instituição com referência a noticiário na Hora
Radiofônica. Após a aprovação da convocação extraordinária conjunta da DE e CD,
passam os Srs. conselheiros a trocarem sugestões que deverão ser submetidas a apreciação
na próxima reunião. Pelo Sr. Luiz Monteiro de Barros é feita a leitura da ata anterior que
é aprovada. Nada mais a tratar é encerrada a reunião às 18:20 minutos lavrei a presente ata
que vai por mim assinada e pelo sr. Presidente.
B. Milano Neto, secretário
Ary Lex, presidente

Ata # 46 – 15 de abril de 1950
Reunião Extraordinária
Conselho Deliberativo Estadual
Ata da 46ª reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita, em caráter
extraordinário, realizada a 15 de abril, na sede da Federação Espírita do Estado de São
Paulo. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:
Pedro de Camargo,
Milano Neto,
Sebastião Guedes de Souza,
Haydée Guedes dos Santos,
Luiza Peçanha Branco,
Carlos Antonio Trombelli,
Antonio Baptista Lima,
Jonny Doin,
Homero Pinto Vallada,
Ary Lex,
Apolo Oliva Filho,
José Paneta,
Paulo Alves de Godoy,
João José Cabrera,
José Joaquim de Oliveira,
Herculano Pires e
Luiz Monteiro de Barros.
Compareceram também, além de
todos os membros da Diretoria Executiva, os suplentes:
Abrão Sarraf,
Eurípedes de Castro,
Hermínio Vicente,
Marganho Borges,
Hugo Freitas Cunha e
Luiz Guimarães de Almeida
Esteve presente também o cons.
Francisco Alpiste Peres.
A reunião foi presidida pelo conselheiro Milano Neto e secretariada pelo conselheiro Luiz
Monteiro de Barros. Após a prece de abertura dos trabalhos, o Sr. presidente convida para
tomar parte da “mesa” o conselheiro Edgard Armond, presidente da D.E. Expostos os
motivos da convocação, o Sr. presidente passa a palavra ao conselheiro Edgard Armond
que apresenta, então, em nome da D.E., o resumo das sugestões a serem discutidas pelo
Conselho, de acordo com os pontos de vistas dos membros daquela Diretoria, a fim de
serem apresentadas ao plenário do congresso a se realizar em junho e como sugestões para
a reforma dos estatutos da USE, justificadas pelo presidente da D.E. as razões das referidas
sugestões, passa o mesmo a expor ao Conselho a evolução da U.S.E., discorrendo, artigo
por artigo, sobre os estatutos da mesma, mostrando tarefas já realizadas, tarefas em
realização e tarefas não realizadas, deixando bem claro que as não realizadas e as realizadas
incompletamente são o fruto da não cooperação econômica por parte dos centros adesos
no que concerne ao compromisso de celebrarem mensalmente com a quantia de vinte
cruzeiros; nesse sentido o tesoureiro da D.E. cientifica a casa que dos quatrocentos e tantos
mil cruzeiros previstos na arrecadação dessas cotas (?) de Cr$ 20,00, somente deram entrada
em caixa cerca de trinta mil cruzeiros, e isso devido à razão acima exposta. A seguir o Sr.

presidente da D.E. repassa as várias interpelações dos membros do Conselho, no que
concerne à reforma dos estatutos e à evolução da U.S.E. Não levando mais pedidos de
esclarecimentos, o Sr. Edgard Armond informa que a D.E. enviará ao Conselho um
minucioso e completo relatório acerca das atividades da U.S.E. para que o mesmo seja
apresentado em plenário do congresso prestes a se realizar. Nada mais havendo para ser
esclarecido, o sr Milano Neto encerra a reunião após a prece proferida pelo confrade
Marganho Borges. E eu, Luiz Monteiro de Barros, como secretario da reunião, redigi esta
ata que vai assinada também pelo presidente do mês.
Luiz Monteiro de Barros, secretário
B. Milano Neto, presidente

Ata # 47 - 29 de abril de 1949
Conselho Deliberativo Estadual
Ata da 47ª Reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita, realizada, em
caráter ordinário, a 29 de abril de 1949, na sede da Sinagoga Espírita, à rua Casemiro de
Abreu. Estiveram presentes os seguintes conselheiros, segundo consta do “livro de
presença”:
Ary Lex,
Haydée Guedes dos Santos,
Luiza Pessanha C. Branco,
Sebastião Guedes de Souza,
Carlos Antonio Trombelli,
João José Cabrera,
Paulo Alves Godoy,
Pedro Camargo,
Benedito Godoy Paiva,
Homero Vallada,
Herculano Pires,
José Panetta,
José Joaquim de Oliveira,
Luiz Monteiro de Barros e
Milano Neto.
Compareceram também os suplentes
Hugo Freitas Cunha,
Eurípedes de Castro e
Abrão Sarraf.
A reunião foi presidida por Milano Neto e secretaria por Luiz Monteiro de Barros. Após a
prece inicial, proferida por Sebastião Gudes, são abertos os trabalhos e é lida a ata da sessão
anterior, a qual é aprovada, devendo-se nela acertar apenas a presença do Sr. Hermínio
Vicente como representante do Departamento das Mocidades da U.S.E. junto à D.E, e não
como suplente do Conselho Deliberativo, como constou da referida ata. No expediente é
justificada a ausência dos conselheiros Baptista Lino e Jony Doin e lido o relatório 32º da
D.E, o qual constou dos seguintes itens: a) Relatório da última reunião do Conselho
Federativo Nacional; b) Sugestões para a reforma dos estatutos da U.S.E.; c) II Congresso
Espírita Estadual, a se realizar nesta Capital de 2 a 4 de junho próximo. Após a leitura
acerca do material constante desse três itens, centra-se na ordem do dia com a discussão
das sugestões de reforma dos estatutos apresentadas pela D.E. Dessas sugestões, o conselho
teve tempo de discutir apenas os seguintes:
1º) Artigo 7º Cap II – Da organização:
a) A criação de um sub-conselho, do interior, formado por representantes de Uniões
municipais, a reunir-se de 6 em 6 meses, nesta Capital, sob a presidência do
presidente da Diretoria Executiva;
b) A criação de um sub-conselho distrital, da Capital, formado pelos representantes
das Uniões Distritais (um para cada união), a reunir-se de 3 em 3 meses, sob a
presidência do presidente da Diretoria Executiva.
c) Passará a ser de 12(doze) o número de membros para o Conselho Deliberativo
eleitos pelo Congresso, com presidência rotativa, e mais os presidentes das
entidades federativas da Capital. Idêntico será o número de suplentes.

Em relação a essas sugestões, por proposta do conselheiro Herculano Pires, o conselho
resolveu:
a) Acrescentar ao final do artigo 7º dos atuais estatutos, atualmente assim redigidos
“...” e mais tantos membros regionais quantos forem necessários”, a expressão: “ e
distritais”, ficando assim redigidos: ...”e mais tantos membros regionais (do interior)
e distritais (da capital) quantos forem necessários.
b) O parágrafo 1º do artigo 8º, assim redigido: “Os conselheiros regionais
comparecerão facultativamente a quaisquer reuniões e obrigatoriamente quando
convocados”, tomará a seguinte redação: “Os conselheiros regionais ( do interior) e
distritais ( da capital) comparecerão facultativamente a quaisquer reuniões e
obrigatoriamente duas vezes por ano, por convocação do Conselho Deliberativo,
em reunião conjunta com o Conselho e a D.E, sob a presidência do presidente da
D.E.
c) O parágrafo 2º do 8º artigo, assim redigido: “Os conselheiros regionais serão eleitos
pelas entidades adesas compreendidas nas zonas determinadas pelo Conselho
Deliberativo”, ficará redigido assim: “Os conselheiros regionais (do interior) e
distritais (da capital) serão eleitos pelas entidades adesas, compreendidas nas zonas
determinadas pelo Conselho Deliberativo, e em reuniões promovidas em suas
respectivas regiões ou distritos.
d) Resolver o problema da unificação espírita na Capital com a criação das uniões
distritais.
Tendo se encerrado o tempo regulamentar a reunião é prolongada por mais quinze minutos
e então se nomeia uma comissão composta dos conselheiros Ary Lex, Herculano Pires, Luiz
Monteiro de Barros, Alberto Gomes (pela Liga Espírita), Paulo Alves Godoy (pela União
Federativa Espirita), Jose Paneta (pela Sinagoga Espirita), e Homero Vallada, digo, José
Joaquim de Oliveira (pela Federação Espirita do Estado de São Paulo) para reconhecer
acerca das várias sugestões de reforma do estatuto da U.S.E., resoluções essas que serão
sancionadas pelo Conselho em sua próxima reunião. O Conselho resolveu também recusar
a proposta “c”, já transcrita, da D.E, opinando pela forma de constituição anteriormente
adotada, isto é, pela conservação das quatro entidades patrocinadoras do movimento de
unificação espírita em São Paulo, sem, pois, a exclusão da Sinagoga, pois não é entidade
federativa; quanto ao numero de suplentes e de conselheiros, isso será resolvido pela
comissão acima referida. A seguir, após a prece proferida pelo conselheiro José Panetta, o
sr. presidente encerra os trabalhos. Eu, Luiz Monteiro de Barros, lavrei a presente ata que
vai também assinada pelo presidente do mês.
B. Milano Neto, presidente
Luiz Monteiro de Barros, secretário

Ata # 48 – 27 de maio de 1950
Conselho Deliberativo Estadual
Ata 48ª e última da Conselho Deliberativo da União Social Espírita, realizada a 27 de Maio
de 1950, na sede da Liga Espírita do Estado de São Paulo à Rua Brigadeiro Tobias 238.
Compareceram os seguintes conselheiros:
Luiz Monteiro de Barros,
Sebastião Guedes de Souza,
José Joaquim de Oliveira,
Jony Doin,
Homero Valada,
Ary Lex,
Apolo Oliva Filho,
Carlos Antonio Trombeli,
Jose Paneta,
Francisco Alpiste Gomes,
Haydée Guedes dos Santos e
Luiza Pessanha Camargo Branco.
Compareceram também os seguintes suplentes:
Eurípedes de Castro,
Luiz Guimarães de Almeida,
Abraão Sarraf,
Anita Briza e
Heitor Cunha.
A sessão foi presidida pelo conselheiro José Joaquim de Oliveira e secretariado por Luiz
Monteiro de Barros. O conselheiro Baptista Lino justifica sua ausência. Após prece
proferida por Sebastião Guedes, o Sr. Presidente abre os trabalhos e o secretário procede à
leitura da ata da sessão anterior, que é aprovada. A seguir, procede-se à leitura do relatório
da D.E. que constou dos seguintes itens: a) II Congresso Espírita do Estado de São Paulo.
b) Relatório das atividades da USE durante esses três primeiros anos de sua existência e do
qual o Congresso tomará conhecimento. c) Demissão dos membros da Diretoria Executiva,
os quais, contudo, continuarão respondendo interinamente pelo expediente até a eleição
da mesa do Congresso. d) Demissão do Sr. Carlos Jordão da Silva como representante da
USE junto ao Conselho Federativo Nacional, demissão motivada pela extinção dos atuais
conselheiros da USE em face do novo Congresso da mesma. e) Ofício da Liga Espírita
substituindo seu delegado Dr Cristóvão Guimarães pelo S.r Luiz Guimarães de Almeida.
f) Relatório da IV reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional. O Conselho toma
conhecimento da demissão coletiva e estatutária do Conselho Deliberativo, oficiando, digo
da Diretoria Executiva, oficiando à mesma no sentido de externar-lhe os mais profundos
agradecimentos pela sua eficientíssima e gigantesca cooperação no sentido da realização nos
elevados objetivos da U.S.E. O mesmo resolve em relação ao pedido de demissão do Sr.
Carlos Jordão da Silva, do cargo de delegado da USE no Conselho Federativo Nacional,
elemento este que se tem mostrado dos mais capazes e operosos na grande tarefa de
Unificação dos espíritas. A seguir é empossado no cargo de delegado da Liga Espírita o sr.
Luiz Guimarães de Almeida, que se achava presente. O Sr. Presidente cientifica o Conselho
de que o Congresso será abrilhantado pela presença de um representante do Conselho
Federativo Nacional, de um representante da Federação Espírita Brasileira e de uma
comissão especial que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul enviará a São Paulo. A
seguir é lido o relatório final dos órgãos diretivos da U.S.E. ao II Congresso Espírita do
Estado de São Paulo, relato que mereceu o apoio e a aprovação do Conselho com apenas

uma emenda e um acrescimento, a saber: a semana espírita relacionada em Guará, na
realidade se realizou em Guaratinguetá; e lembrar que no primeiro Congresso das
Mocidades, realizado em julho de 949, foi aprovado um estatuto modelo para as mocidades
autônomas e um regimento interno para as mocidades que funcionam como
departamentos de centros, o que deveria ter constado do referido relatório. A seguir é lido
o relatório da 4ª reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional, reunião esta que é
aprovado, com o acréscimo de mais dois itens propostos pelo Dr. Lins de Vasconcellos
Lopes, o planejamento de trabalho para três anos, planejamento este apresentado pela
U.S.E. A ordem do dia constou da leitura de parecer da comissão encarregada de estudar
a reforma dos atuais estatutos, parecer que foi aprovado com ligeiras emendas e que será
apresentado à deliberação do Congresso. A seguir o Dr. Ary Lex propõe se que proceda a
contagem de frequência de cada Conselheiro durante estes três anos de atividades da U.S.E.
para se auferir do espaço e da utilidade de cada um, proposta que o Conselho recusa. O
mesmo Conselheiro pede que conste em ata os nomes dos suplentes que têm comparecido
com assiduidade às reuniões do Conselho, e que são os seguintes: Eurípedes de Castro,
Luiz Guimarães de Almeida, Heitor Cunha, Abrão Sarraf e Anita Briza. Nada mais
havendo em pauta, após prece proferida por Apolo Oliva, o Sr. presidente encerra a reunião
congratulando-se com todos os conselheiros pelo espaço do Conselho Deliberativo no
sentido de se desincumbir com dignidade das elevadas funções que lhe foram outorgadas
pelo 1º Congresso Espírita Paulista de Unificação. Eu Luiz Monteiro de Barros, lavrei a
presente ata, que vai também assinada pelo Presidente do mês.
Luiz Monteiro de Barros, secretário
José Joaquim de Oliveira

Ata # 49 – 17 de junho de 1950
Conselho Deliberativo Estadual
Aos 17 de junho de 1950, às 15 horas, no salão nobre da Federação Espírita do Estado de
São Paulo, à Avenida da Irradiação, nº 158, nesta Capital, realizou-se a primeira reunião
do Conselho Deliberativo eleito pelo Segundo Congresso Espírita do Estado de São Paulo.
A sessão foi solene e contou com a presença de grande número de assistentes, além dos
conselheiros e suplentes eleitos. Presidiu-a o Sr. Americo Montagnini que convidou para
secretariá-la ao Sr. Jonny Doin. Compareceu também o Sr. Rocha Garcia, Vice-Presidente
da Federação Espírita Brasileira, que é solicitado a fazer parte da mesa. O Sr. Presidente
indicou, para representar a Federação, o Sr. Sebastião Guedes, que integrou a mesa
dirigente dos trabalhos. Iniciada a sessão, o Sr. Presidente indicou o cons. Emílio Manso
Vieira para fazer a prece de abertura, preferindo este confrade uma vibrante súplica a Jesus
para que amparasse, fortificasse e inspirasse sempre o ideal que animava a todos os
presentes e aos espíritas em geral no campo fecundo da unificação do espiritismo, em seu
aspecto físico, moral e doutrinário. Em seguida a Presidência deu a palavra ao Sr. Luiz
Monteiro de Barros, conselheiro, para saudar o Conselho Deliberativo em nome da
Federação Espírita do Estado de São Paulo. O orador, em rápida, feliz e oportuna oração,
frisou que a tarefa do Conselho era de grande responsabilidade e desejou que ela se
conduzisse dentro do lema usado por Kardec: “Trabalho, Solidariedade e Tolerância”.
Prosseguindo, o Sr. Presidente lembrou que na pauta dos trabalhos figurava em primeiro
lugar a eleição dos dois secretários do Conselho Deliberativo e fez ler uma carta da União
Federativa Paulista indicando os nomes dos Srs. Paulo Alves de Godoy e João José Cabrera
para representá-la no mesmo Conselho. O Sr. José Paneta falou em nome da Sinagoga
Espírita Nova Jerusalém, comunicando que estava autorizado a representá-la no Conselho
da USE e que providenciaria para que fosse oficiado nesse sentido, oportunamente. Com
a palavra, o cons. Herculano Pires solicitou se lançasse um manifesto definindo as linhas
de conduta do Conselho em face do movimento da unificação. O Sr. Sebastião Guedes
pediu fosse lida a relação dos conselheiros efetivos e suplentes, o que foi feito pelo Sr.
Presidente. O cons. Edgar Armond, com a palavra, disse que houve um engano na apuração
das eleições do Congresso e pediu se fizesse nova verificação, a fim de ficar evidenciado
aquele engano. O cons. Wandyck de Freitas ponderou que a matéria era vencida e se erro
houve deveria ter sido corrigido em tempo hábil, visto que agora era impossível fazê-lo
porque o Conselho já estava eleito e empossado pelo próprio Congresso. O Sr. Milano
Neto usou da palavra para advertir que a revisão pretendida pelo confrade Armond é ilegal.
O Sr. Jonny Doin apoia o Sr. Milano Neto, acentuando que o Conselho não tem poderes
para modificar o que foi feito e deliberado pelo Congresso. O Sr. Cabrera propõe que os
nomes que porventura foram prejudicados, tivessem preferência para o preenchimento das
futuras vagas. O Sr. Herculano Pires pede a palavra parar explicar a forma pela qual foi feita
a apuração das eleições realizadas pelo Congresso e o faz na qualidade de um dos
escrutinadores então escolhidos, manifestando-se absolutamente contra qualquer alteração
no momento, por julgá-la inoportuna e ilegal. O cons. Edgar Armond retira a sua proposta
e apoia a do Sr. Cabrera, de preferência dos prejudicados para o preenchimento das futuras
vagas. Posto o assunto a votos, foi aprovado por unanimidade. Entra em discussão a
proposta feita pelo cons. Herculano Pires, o qual falou novamente, explicando melhor a
matéria e solicitando a nomeação de uma comissão para redigir o manifesto, para a qual
indicava os nomes dos Srs. Castro Neves, Pedro Granja e Odilon Negrão. O cons. Armond
deseja que se conheça previamente o conteúdo desse manifesto. O Sr. D. R. Azevedo
solicita se consigne em ata que os termos do manifesto devem ser aprovados pelo Conselho.
Posto tudo a votos, é aprovado. O Sr. Presidente comunica à casa que o Conselho vai

proceder à eleição da nova Diretoria Executiva que regerá os destinos da USE no próximo
biênio. O cons. Edgard Armond sugere que a eleição, não só dos secretários do Conselho
como dos membros da DE, se processe pelo voto direto. O Conselho resolve que a eleição
dos seus secretários fique transferida para a próxima reunião. O Sr. D. R. Azevedo pede a
palavra para discordar dos que acham que os suplentes podem ser eleitos para a Diretoria,
o que entende ser uma incoerência, “uma vez que suplente é reserva”. O Sr. Wandyck de
Freitas discorda, lê os Estatutos e esclarece que é matéria prevista expressamente, pondo
um ponto final na discussão. O cons. Armond é convidado a ler os nomes dos que foram
preteridos nas apurações da eleição feita pelo Congresso. Atendendo ao convite, citou os
Srs. Paulo Alves de Godoy e Luiza Peçanha de Camargo Branco, pedindo para que fossem
esses confrades automaticamente aproveitados nas vagas abertas no Conselho. O cons. Luiz
Monteiro de Barros propõe seja o Sr. Paulo Alves de Godoy eleito suplente do Conselho
ainda hoje, nas vagas ocorrentes com a eleição da Diretoria, se se verificarem, ficando,
assim, o mesmo confrade, desligado da representação por parte da União Federativa
Espírita Paulista. Tudo posto a votos, é aprovado. O Sr. Presidente suspendeu, em seguida,
a sessão por dez minutos, precisamente às dezesseis horas, a fim de ser redigido o manifesto.
Reaberta a sessão, a presidência deu a palavra ao cons. Herculano Pires, para saudar o Sr.
Rocha Garcia, ilustre Vice-Presidente da Federação Espírita Brasileira e membro do
Conselho Federativo Nacional, que realçou com sua presença a primeira reunião do
segundo Conselho Deliberativo da USE, trazendo a solidariedade daquela casa ao objetivo
comum de unificação do Espiritismo no Brasil. O orador, em oportunas e precisas palavras,
esclareceu, inicialmente, a posição do Clube dos Jornalistas Espíritas em relação à
Federação Espírita Brasileira, frisando o ideal de concórdia existente entre todos, no
mesmo anseio de fraternidade e compreensão e ressaltando que as críticas porventura feitas
a entidades espíritas visam acima de tudo a construir um ambiente de maior entendimento,
mais aproximação e melhor aproveitamento de todos, numa eficiente soma de esforços
comuns em prol da Doutrina codificada por Allan Kardec. O homenageado agradeceu essa
expressiva demonstração de carinho da União Social Espírita e acrescentou que trouxe da
Federação Espírita Brasileira uma única incumbência: conquistar os corações dos confrades
de São Paulo. Fez referências ao pacto firmado em 5 de outubro de 1949 e pediu que se
não mais lembrasse o passado, em vista dos comuns objetivos da fraternidade que a todos
animam no presente e foram o sublime fundamento daquele pacto. Transmitiu o abraço
dos confrades da Federação Brasileira e fez votos para que todos trabalhem juntos,
inspirados pelo mesmo desejo de unificação e de testemunho, na seara do Cristo. Em
seguida o Sr. Presidente deu a palavra ao Sr. Odilon Negrão para ler o manifesto do
Conselho, o que foi feito. Posto em discussão, levanta-se o cons. Edgard Armond e diz que
a comissão traduziu, com acerto, os objetivos do Congresso da USE, pelo que dá o seu voto
favorável ao manifesto. Posto a votos é o manifesto aprovado. A seguir, o Sr. Presidente
abre a votação para as eleições da Diretoria Executiva. O Sr. Manso Vieira pede sejam
escrutinadores indicados dentre as pessoas presentes que não pertençam ao Conselho,
indicando os nomes dos confrades Montemór e Estevam Mattey. Feita, em seguida, a
chamada dos conselheiros e suplentes presentes, todos votaram. Foi suspensa a sessão, para
a apuração. Reaberta, foi lido o seguinte resultado das eleições: (apenas os eleitos) Francisco
Carlos de Castro Neves, para Presidente, com 12 votos; Luiz Monteiro de Barros, para VicePresidente, com 10 votos; Carlos Jordão da Silva, para Secretário Geral, com 17 votos;
Emílio Manso Vieira, para Primeiro Secretário, com 9 votos; Abraão Sarraf, para Segundo
Secretário, com 11 votos; Waldomiro Silva Santos, para Primeiro Tesoureiro, com 24 votos;
D. R. Azevedo, para Segundo Tesoureiro, com 15 votos; Jonny Doin, para Procurador, com
15 votos. Em seguida, o Sr. Presidente declarou empossados os novos membros da DE que
acabavam de ser eleitos. Os Srs. Luiz Monteiro de Barros, Emílio Manso Vieira, Carlos

Jordão da Silva, Abraão Sarraf e Jonny Doin renunciaram aos cargos por motivos que
explicaram ao Conselho. O Sr. Manso Vieira frisou que os novos elementos devem
cooperar ativamente nos trabalhos da DE. Com a palavra, o Sr. Alpiste Gomes faz um apelo
a todos os que foram eleitos, no sentido de que aceitem e desempenhem os cargos, como
dever de sacrifício. O confrade Castro Neves solicita a palavra para justificar as razões do
seu comparecimento ao 2º Congresso Espírita, acompanhado de sua esposa, em caráter
exclusivamente particular e acrescenta que foi completa surpresa sua eleição para o
Conselho e maior surpresa ainda para Presidente da USE, pois não conversou nem tratou
com ninguém desse assunto e nem foi consultado a respeito. Que, portanto, o seu nome
mereceu apoio de uma maioria ocasional. Contudo, não renunciaria, porque isso seria
desmerecer a confiança dos que nele votaram e desmentir o que existe dentro de si próprio,
que é o dever de testemunhar o trabalho, a solidariedade e a fraternidade. O cons. Luiz
Monteiro de Barros propõe que se aceite a renúncia dos que apresentaram razões
justificativas e que se escolham outros nomes, mediante consulta prévia aos que se mostram
favoráveis a aceitar os cargos. Posta em discussão, pede a palavra o Sr. Sebastião Guedes
para apoiar essa proposta. Fala, em seguida, o Sr. Herculano Pires e tece comentários em
torno às eleições que acabavam de ser realizadas, evidenciando o seu caráter democrático e
sensato e acha que o Conselho renovou a Diretoria da USE, conservando alguns elementos
e substituindo outros, mas não elegeu um Diretoria inferior à antiga e dirige um apelo a
todos os eleitos para que façam uma experiência tendente a colaborar no trabalho de
reerguimento da USE. O confrade Carlos Jordão da Silva retira o seu pedido de renúncia
e apela a todos que renunciaram para que façam o mesmo, em vista das razões expostas
pelo Sr. Herculano Pires. O Sr. Jonny Doin retira a sua renúncia com a ressalva de justificar
o seu não comparecimento quando impedido por motivo de viagens pelo interior, a serviço
da Doutrina e uma vez que o próprio Conselho acha que essas viagens, não só não impedem
a aceitação do cargo, como até são úteis e beneficiam a USE. O Sr. Luiz Monteiro de Barros
explica as razões de sua renúncia e diz que foram exclusivamente por absoluta falta de
tempo, mas em virtude das palavras do Sr. Carlos Jordão da Silva e principalmente do Sr.
Castro Neves, retira a sua renúncia, com as ressalvas que já fez. Com a palavra, o Sr.
Sebastião Guedes lamenta a saída do confrade Monteiro de Barros do Conselho e fez
referências elogiosas à sua pessoa. Os confrades Abraão Sarraf e Emílio Manso Vieira
mantiveram os seus pedidos de renúncia, em caráter irrevogável, expondo os motivos dessa
atitude. Ficaram, assim, vagos os cargos de 1º e 2º secretários da DE. Por proposta do
confrade Luiz Monteiro de Barros, foram convocados os imediatamente votados. O Sr.
Hermínio da Silva Vicente, convocado para 2º secretário, não aceitou o cargo, entrando,
em seu lugar o seguinte, em ordem de votação. Nessas condições, as duas vagas foram assim
preenchidas: Joaquim Santos Junior, para 1º secretário e Wandyck de Freitas, para 2º
secretário. Em seguida o Sr. Presidente declarou-os empossados nos respectivos cargos.
Com a palavra o Sr. Luiz Monteiro de Barros salienta a necessidade de se preencherem as
vagas abertas nos quadros do Conselho. O Sr. Manso Vieira propõe no sufrágio do
Conselho, para o seu quadro de suplentes, os mais votados no Congresso. O Sr. Milano
Neto apoia essa proposta. Posto o assunto a votos, é aprovado. Em seguida, o Sr. Wandyck
de Freitas propõe sejam aclamados conselheiros D. Anita Brisa, Sr. Benedito de Godoy
Pereira e Sr. Milano Neto, o que é aprovado. A seguir, o Sr. Presidente resolve que, em
virtude do adiantado da hora, fiquem os outros assuntos da pauta para a próxima reunião
do Conselho e determina que constem da presente ata os conselheiros e suplentes que
foram eleitos pelo Segundo Congresso Espírita do Estado de São Paulo e empossados
simbolicamente na sessão de encerramento daquele Congresso, mandando, ainda, que se
encerrasse a presente ata. É a seguinte a relação dos mencionados conselheiros e suplentes:
Conselheiros – Abraão Sarraf, Ary Lex, Carlos Jordão da Silva, Edgard Armond, Emilio

Manso Vieira, Hugo de Freitas Cunha, J. Herculano Pires, Jonny Doin, Luiz Monteiro de
Barros, Odilon Negrão, Pedro Granja e Wandyck de Freitas. Suplentes – Anita Brisa,
Antonio Batista Lino, B. Milano Neto, Benedito de Godoy Paiva, D. R. Azevedo, Francisco
Castro de Castro, digo, Francisco Carlos de Castro Neves, Hermínio da Silva Vicente,
Joaquim Santos Junior, Julia Thekla Kholeisein, Luiza C. Peçanha Branco, Sebastião Costa
e Waldomiro Silva Santos. Encerrada a sessão, de tudo, para constar, eu Jonny Doin, lavrei
a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Sr. Presidente.
Jonny Doin, secretário
Em tempo: durante a sessão e com presença do Sr. Antenor Ramos, Presidente da Liga
Espírita do Estado de São Paulo, foi lida uma carta da Presidência da mesma entidade,
delegando poderes ao Sr. Francisco Alpiste Gomes para representar o Sr. Antenor Ramos
nas reuniões da USE e indicando o Sr. Luiz Guimarães de Almeida para continuar como
representante da Liga junto ao Conselho Deliberativo. Data supra.
Jonny Doin, secretário

Ata # 50 – 24 de junho de 1950
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e quatro dias do mês de junho de mil novecentos e cinquenta, às quinze horas
e quinze minutos, na sede da Liga Espírita de São Paulo, à Rua Brigadeiro Tobias, número
duzentos e trinta e oito, nesta Capital, reuniu-se o Conselho Deliberativo da União Social
Espírita do Estado de São Paulo, dando início às suas atividades de órgão superior de
unificação e orientação do movimento espírita estadual e de colaboração com o Conselho
Federativo Nacional. Estando presentes os seguintes senhores Conselheiros:
Edgard Armond,
Ary Lex,
Francisco Alpiste Gomes,
Odilon Negrão,
Pedro Granja,
Paulo Alves de Godoy,
Luiza Pessanha Camargo Branco,
Sebastião Guedes de Souza,
Emílio Manso Vieira,
Anita Brisa,
Hugo de Freitas Cunha,
José Paneta,
João José Cabrera, e
Abraão Sarraf,
portanto, em maioria, foi composta a mesa para os trabalhos. Coube a presidência ao
senhor Francisco Alpiste Gomes, pela Liga Espírita de São Paulo, cujo presidente o
indicou para substituí-lo, em suas atribuições, junto à União Social Espírita, por escrito.
O conselheiro Emílio Manso Vieira faz a entrega do livro Atas do Conselho anterior, em
nome da Diretoria Executiva, assim como do relatório número um daquele órgão
executivo. O senhor presidente indica para secretário "ad-hoc”, o conselheiro Abraão
Sarraf e convida o confrade Sebastião Guedes de Souza para pronunciar a prece formal.
É forçoso se faça aqui referência às palavras altamente inspiradas e interpretativas do novo
Conselho, pelas suas responsabilidades ante a confiança nele depositada pelo Segundo
Congresso Espírita do Estado e pelo grandioso papel que está convidado a desempenhar
nos dois anos de sua gestão. O secretário procede à leitura do Relatório da Diretoria
Executiva, que mereceu criterioso exame da mesa. Destoando, por exceção, da proverbial
sobriedade característica das atas, em geral, faço destaque aos nobres confrades da
Diretoria Executiva, pelos altos conceitos contidos no relatório, reveladores da
Consciência dos seus difíceis encargos, colocando-se, desde logo, em campo, para entregar
a este Conselho, suas sugestões para um plano que discipline as atividades e propicie a
continuidade das tarefas da União Social Espírita. O Conselho desde logo se manifestou
de acordo com esta ideia, dispondo-se, com bom ânimo e decisão, ao trabalho.
Prosseguindo, quanto ao relatório: Conselho Federativo Nacional - Além dos nomes
sugeridos pela Diretoria Executiva, outro apresentado pelo conselheiro Abraão Sarraf,
para a representação da USE no Conselho Federativo Nacional, foram examinados.
Foram aprovados os nomes dos ilustres conselheiros: Carlos Jordão da Silva e Edgar
Armond para, respectivamente, representante e substituto, no Conselho Federativo
Nacional. Diretores de Departamentos: Este Conselho toma conhecimento dos nomes
indicados pela Diretoria Executiva para os cargos de diretores dos departamentos de
Propaganda e Estatística respectivamente os confrades, senhores Wandick de Freitas e
D.L. Azeredo aos quais hipotecamos nosso inteiro apoio. Representantes da Liga Espírita

e da União Federativa: Consoante a letra dos Estatutos da USE, reformados pelo Segundo
Congresso Espírita Estadual, as reuniões do Conselho Deliberativo, em obediência, ao
critério adotado pelo Conselho Federativo Nacional, serão presididas pelos presidentes
das quatro entidades patrocinadoras do Primeiro Congresso Espírita do Estado de São
Paulo, (ou, mais fielmente pelas entidades federativas do Estado, incluindo-se, por
especial consideração, a Sinagoga Espírita "Nova Jerusalém") pelo sistema rotativo. Em
consequência, as duas entidades epigrafadas, pelos seus respectivos presidentes,
comunicaram por carta, constante do relatório em exame, os nomes que as representarão
neste Conselho, credenciando qual digo cada qual um deles para substituir os seus
presidentes em suas atribuições, respectivamente, como segue: representantes da União
Federativa: senhores Paulo Alves Godoy e João José Cabrera, competindo ao primeiro as
atribuições do seu presidente. Representantes da Liga Espírita: senhores Francisco Alpiste
Gomes e Luiz Guimarães de Almeida, cabendo àquele a substituição de seu presidente
junto ao Conselho. Reuniões Mensais Ordinárias do Conselho: as reuniões mensais
ordinárias do Conselho realizam-se nos últimos sábados do mês, às quinze horas, pelo
sistema rotativo, nas redes da Federação Espírita, da Liga Espírita, da Sinagoga Espírita e
da União Federativa Espírita, pela ordem; serão presididas pelos respectivos presidentes
ou seus substitutos autorizados. Fica estabelecida uma tolerância, de quinze minutos, por
proposta do Conselheiro Odilon Negrão, retirando a sua de dez minutos o conselheiro
Emílio Manso Vieira. Findos os quinze minutos, no caso de não haver número, os
conselheiros presentes assinarão o livro de presença, contando-se falta aos ausentes. À
aprovação desta emenda o conselheiro Pedro Granja declara que deixa o trabalho
profissional às quinze e trinta horas, sendo-lhe impossível a observância do horário. Fica
a Diretoria Executiva desobrigada da expedição de circulares - convites para as reuniões
ordinárias do Conselho. Por proposta da conselheira Luiza Branco, aprovada, as reuniões
conjuntas - Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva - terão lugar na sede da Federação
Espírita. Ordem do dia - Passando à ordem do dia que determina primeiro preenchimento das vagas do Conselho - por proposta do conselheiro Edgar Armond,
aprovada, o preenchimento das vagas no quadro de suplentes será feita na reunião
próxima futura deste Conselho. Segundo: Eleição de três secretários para o Conselho por Indicação do conselheiro Edgar Armond ocuparão os três lugares os conselheiros Emílio Manso Vieira, Luiza Branco e Anita Brisa, primeiro, segundo e terceiro secretários
respectivamente. Terceiro - representante da USE no Conselho Federativo Nacional Para representante o conselheiro Carlos Jordão da Silva e para seu substituto o
conselheiro Edgar Armond. O primeiro sugerido pela Diretoria Executiva e o segundo,
por indicação do conselheiro Abraão Sarraf e aprovação deste Conselho. Propostas
diversas – Primeira - Anita Brisa: "As propostas serão feitas por escrito”. Caiu. Segunda José Paneta: "Fazer a anotação dos nomes dos conselheiros presentes, pela falta do livro
de presença". Aprovado. Terceira - Luiza Branco. "A apuração das eleições, por escrutínio,
seja feita em voz alta". Aprovada. Quarta - Sebastião Guedes de Souza: "A título de simples
observação, deverá ser feita a leitura da última ata do Conselho anterior”. Aprovada.
Quinta - Ary Lex: "Organizar nova lista de contribuições mensais pelos membros
componentes dos diversos quadros da USE”. Aprovada. Sexta - Luiza Branco. "Solicitar à
Diretoria Executiva que nos envie cópias dos Estatutos reformados bem como das
resoluções finais aprovadas pelo Segundo Congresso". Aprovada. Sétima - Ary Lex pede
esclarecimento “Qual a situação da União Federativa Espírita Paulista, perante a
tesouraria da Use?" O senhor Paulo Alves de Godoy, convidado pelo senhor presidente,
declara que não podendo fazer o devido esclarecimento, por desconhecê-lo, promete
inteirar-se do assunto e o fará na próxima reunião. Oitava - Sebastião Guedes de Souza:
Tendo levantado o assunto da sua proposta, a confrade Anita Brisa, que fora desaprovada,

e que, devido a essa desaprovação, renunciaria ao cargo de terceira secretária, o confrade
Sebastião Guedes. propõe - "Quando a matéria for de relevância, que seja feita,
preferivelmente, por escrito”. Aprovada. Não havendo outras propostas para esta reunião,
o senhor presidente anunciou que a próxima terá lugar na rede da Sinagoga Espírita
"Nova Jerusalém, às quinze horas. Em seguida, convida o conselheiro Ary Lex para fazer
a prece de encerramento. Este esclarece que não faz prece em voz alta, transferindo o
Iugar a conselheira Luiza Branco, que, muito inspirada, o faz. Eu, secretário "ad-hoc"
escrevi esta ata, tudo de acordo com as ocorrências desta primeira reunião ordinária do
Conselho Deliberativo da USE, após as eleições do Segundo Congresso Espírita do
Estado, ao qual dato e assino, São Paulo, vinte e quatro de junho, de mil novecentos e
cinquenta.
Abraão Sarraf, secretário
Francisco Alpiste Gomes, presidente

Ata # 51 - 29 de julho de 1950
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e nove dias do mês de julho de mil novecentos e cinquenta, às quinze horas e
quinze minutos, realizou-se a quinquagésima primeira reunião ordinária do Conselho
Deliberativo da União Social Espírita, cabendo, pelo sistema rotativo das sedes das
entidades, ser feita, a dita reunião na sede da Sinagoga Espírita “Nova Jerusalém”, à rua
Casemiro de Abreu, número trezentos e noventa e dois. Consequentemente, foi presidida
pelo confrade Antônio José Trindade, presidente daquela citada associação espírita.
Presentes mais os conselheiros:
José Panetta,
Abraão Saraf,
José Herculano Pires,
Odilon Negrão,
Hugo de Freitas Cunha,
Emílio Manso Vieira,
Anita Brisa,
Sebastião Guedes de Souza,
Luiza Branco e
Milano Neto.
O confrade presidente designou a conselheira Luiza Branco para fazer a prece de abertura
dos trabalhos. Lida a ata da quinquagésima reunião, o confrade Herculano Pires justificou
a sua ausência desta reunião por motivos de moléstia grave em pessoa da família. O
presidente informa que a unificação da USE com a Federação Espírita Brasileira no Rio
dependia de alterações dos estatutos desta e de outros pormenores. O conselheiro Emilio
Manso opina que se deve aguardar o regresso do representante da USE, que foi ao Rio, e
deverá trazer esclarecimentos a esse respeito. A ata anterior foi aprovada depois do seu
secretário, o conselheiro Abraão Sarraf, se ter informado se a numeração das atas, neste
segundo período, deveria começar, novamente, ou se seria feita em continuação. O
Conselho decidiu pela continuação. Lida a ata da quadragésima nona reunião, secretariada
pelo conselheiro Jonny Doin, ficou resolvido que só ele mesmo poderia passá-la no livro de
Atas, por estar a dita ata apenas em apontamentos. O primeiro secretário incumbiu-se, pelas
suas atribuições, de providenciar sobre tal assunto. Antes da leitura do expediente, por
sugestão do conselheiro Herculano Pires e após algum debate, foram designados os
confrades Sebastião Guedes de Souza e Luiza Branco para entenderem-se com os
presidentes de cada entidade espírita federativa a respeito da concretização do apelo feito
às mesmas, e por estas tão bem aceito, com as declarações dos seus presidentes e
representantes. O confrade Milano Neto pede licença e retira-se às dezesseis horas.
Sebastião Guedes de Souza solicita informes mais minuciosos para o desempenho da sua
tarefa. É dada, pelo Conselho, plena liberdade de ação para o completo entendimento com
os presidentes, a fim de se ver o que é necessário para concretizar a federalização direta dos
Centros Espíritas à USE e consequente desligamento deles das unidades federativas. O
conselheiro Emílio Manso Vieira comunica que o confrade Wandick de Freitas pediu
demissão do cargo de segundo secretário da Diretoria Executiva. Esta propõe para substituílo o confrade Luiz Guimarães de Almeida. A conselheira Anita Brisa informa que este
confrade tenciona dedicar-se exclusivamente aos trabalhos do Instituto Espírita de
Educação. O conselheiro Emílio Manso Vieira propõe que primeiramente se preencha o
quadro de suplentes e depois, talvez se possa tirar, daí, o substituto. O conselheiro Sarraf
propõe que se verifique quantas vagas de suplentes há verificando-se que existem sete.

Sebastião Guedes propõe que se proceda à leitura do expediente pois dessa leitura poderá
facilitar a decisão. Passa-se à leitura do expediente. Daí foi unânime a indicação para
substituir o confrade Wandick de Freitas, o confrade Benedito Godoi Paiva. Sendo
lembrado que este confrade ainda não tomou posse do seu lugar de suplente, ficou decidido
aguardar a decisão dele. O conselheiro Herculano Pires sugere que o primeiro secretário
organize uma lista permanente de conselheiros e suplentes a fim de facilitar as substituições,
o que foi por todos aceitos. Continua a leitura do expediente. Carta da Diretoria Executiva
sobre a continuação da publicação do Boletim da USE, ou pelo Semeador ou pelo Clube
dos Jornalistas Espíritas. Depois de algum debate ficou decidido que a USE tenha o seu
boletim exclusivamente informativo e distribuído aos jornais espíritas que o publicarão
como contribuição à tarefa unificadora. Assim o Boletim terá mais facilidade em ser lido e
se poupará o trabalho da remessa aos interessados e a respectiva despesa. O conselheiro
Emílio Vieira oferece, para isso o Semeador; o conselheiro Herculano Pires o Kardecista, e
o confrade Trindade, a Alvorada de Uma Nova Era. Aprovada a deliberação bem como os
oferecimentos. Faz-se a leitura das Resoluções Finais, do Segundo Congresso. Carta do
confrade Ari Lex pedindo três meses de licença, por serem justos os motivos expostos,
concedida. O confrade presidente informa que confrades do interior do Estado lhe
comunicam que uma das entidades pertencentes à USE, percorre várias cidades em
propaganda política partidária. O conselheiro Hugo de Freitas propõe que se deixe de tratar
de tal assunto visto ser questão interna da referida entidade. O confrade Antônio Trindade
propõe que cada uma das entidades, Federação, Liga, Sinagoga e União Federativa,
indiquem nomes para preenchimento das vagas, na suplência, sem prejuízo dos nomes que
sejam indicados pelos conselheiros. Aprovado. Carta da Diretoria Executiva solicitando do
Conselho a indicação de um representante da USE no festival da Lappa a realizar-se no dia
trinta do corrente. Indicado o conselheiro Hugo de Freitas Cunha. Idem para a reunião do
Conselho Deliberativo da União Distrital Brás-Belém, para assuntos de unificação.
Indicada a conselheira Anita Brisa. O confrade Herculano Pires, embora na reunião
anterior, foi pedido da Diretoria Executiva, tivesse sido suspensa a convocação aos
conselheiros, opina que a convocação deve continuar a ser feita pois os conselheiros, em
sua maioria, são muito ocupados e um lembrete para as reuniões é de oportuno efeito.
Como ainda há impressos para esse fim, a terceira secretaria oferece-se e é aceita, para
continuar a remeter, pelo correio, ditas convocações. O conselheiro Emílio Manso Vieira
apresenta e lê sugestões da sua autoria para um melhor e mais eficaz entrosamento entre a
Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo. Depois de várias opiniões e sugestões ficou
decidido que o conselheiro Emílio Manso entre em entendimento com a Diretoria
Executiva afim de fazerem uma fusão das sugestões da Diretoria e as do primeiro secretário
e depois ser o trabalho trazido ao Conselho Deliberativo para que este o estude. Isto mesmo
deve ser dito no relatório a ser enviado pela segunda secretária à Diretoria Executiva. Neste
mesmo relatório deverá ser pedido à Diretoria que faça um estudo da divisão em zonas
menores, de todo o estado conforme deliberação do Segundo Congresso, na sua proposta
número um. Este estudo, também, deverá ser enviado a estudo do Conselho Deliberativo.
De acordo, igualmente, às deliberações do Congresso, os estatutos da USE devem ser
revistos, bem como o regimento interno do Conselho. O conselheiro Sebastião Guedes
propõe para isso uma comissão composta dos conselheiros Francisco Castro Neves,
Herculano Pires e Odilon Negrão. Aprovado. O conselheiro Herculano Pires apresenta,
mais para estudo do Conselho, durante o período entre esta e a futura reunião, a sugestão
de que cada conselheiro estudo o melhor modo de se realizarem as reuniões do Conselho
Deliberativo juntamente com a Diretoria Executiva e promete trazer sugestões
pormenorizadas. Reiterando-se ao primeiro secretário que haja cópias dos estudos para a
fusão do seu trabalho com o da Diretoria Executiva, encerra-se a reunião. O presidente

designa o confrade para fazer a prece de encerramento, digo o confrade Odilon Negrão
para fazer a prece de encerramento. De tudo lavrei a presente ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo confrade presidente e por mim segunda secretária.
São Paulo, 29 de julho de 1950.
Luiza Peçanha de Camargo Blanco, segunda secretária,
Antonio José Trindade, presidente.

Ata # 52 - 02 de setembro de 1950
Reunião Extraordinária
Conselho Deliberativo Estadual
Aos dois dias do mês de setembro de mil novecentos e cinquenta, às quinze horas, realizouse na Federação Espírita do Estado de São Paulo, à avenida Irradiação, número cento e
cinquenta e oito, nesta Capital, a quinquagésima segunda reunião do Conselho
Deliberativo da União Social Espírita, convocada extraordinariamente. Conselheiros
presentes:
Abraão Sarraf,
B. Milano Neto,
Edgard Armond,
Hugo Freitas Cunha,
José Herculano Pires,
Luiza P. C. Branco,
Odilon Negrão,
Francisco Alpiste Gomes,
José Panetta,
Wandick Freitas,
Sebastião Guedes de Souza e
Emílio Manso Vieira.
Suplentes presentes:
Antonio Batista Lino,
Sebastião Costa e mais o confrade
Homero Vallada e o suplente
Hermínio S. Vicente.
Estando ausente o confrade Américo Montanini, presidente da Federação Espírita do
Estado de São Paulo, a quem tocava, pois, a presidência, o Conselho Deliberativo, sob a
presidência provisória do conselheiro J. Herculano Pires, decidiu que presidisse a reunião
o segundo representante daquela entidade, o conselheiro Sebastião Guedes de Souza.
Assumindo a presidência, este designou o conselheiro Abraão Sarraf para fazer a oração de
abertura. A segunda secretária lê as atas das três sessões anteriores, pela ordem. A primeira
dessas atas, secretariada pelo confrade Jony Doin foi aprovada depois de o conselheiro
Herculano Pires fazer duas retificações. Primeira: quando os confrades Edgard Armond e
D. R Azeredo levantaram a questão de que a mensagem, redigida pela comissão para isso
designada, deveria ser primeiramente dada a conhecer ao Conselho Deliberativo, essas
propostas não precisaram ser aprovadas, como diz a ata, visto como na primeira proposta,
feita pelo conselheiro Herculano Pires, já constava isso mesmo. A segunda retificação foi
sobre a saudação que o mesmo conselheiro designado pelo presidente daquela sessão fez à
Federação Espírita Brasileira, na pessoa do seu vice-presidente. O conselheiro Herculano
esclarece que não falou primeiramente no Clube dos Jornalistas Espíritas, como está na ata,
mas primeiro saudou, em nome da União Social Espírita, o confrade Rocha Garcia,
representante da Federação Espírita Brasileira e, em seguida, como presidente do Clube
dos Jornalistas Espíritas, definiu, esclarecendo, a atitude do Clube perante aquela
Federação. Houve, ainda, nesta ata, um pedido para substituição do termo reerguimento
da União Social Espírita, por outro que não dê ideia de que a União Social Espírita, já no
seu início, tenha tido alguma queda ou desfalecimento. As outras duas atas seguintes foram
aprovadas sem emendas. O representante da Liga Espírita de São Paulo explica que, por
estar ausente na sessão anterior, não pôs o luminar órgão daquela instituição, à disposição
da União Social Espírita para a publicação do seu boletim informativo, o que faz agora. O

confrade Wandick Freitas comunica que, tendo pedido demissão do cargo de segundo
secretário da Diretoria Executiva, passa, novamente, para o Conselho Deliberativo. Ficou
deliberado que as convocações para as reuniões sejam feitas, de ora em diante, pela
funcionária da União Social Espírita. O confrade Homero Vallada, presente, pede
informações a respeito da sua posição no Conselho, visto como foi convocado para a
presente reunião, nada constando, na secretaria, a esse respeito. São dados os endereços
dos confrades - B. Milano Neto, rua Conceição, cinquenta e oito, segundo andar, sala
duzentos e três; Odilon Negrão, rua Domingos de Morais, oitenta e dois, primeiro andar,
apartamento onze e Sebastião Costa, rua João Boerner, quinhentos e cinquenta, endereços
que serão remetidos à D.E. no relatório número dois. O conselheiro Edgard Armond retirase às dezesseis horas por ter que dirigir trabalhos na Federação Espírita. Passa-se à leitura
do expediente pelo primeiro secretário. É lido o relatório número dois da D.E. É lido o
plano de trabalho para U.S.E., feito pelo primeiro secretário com colaboração com a
Diretoria Executiva. É lido item por item. Por ser trabalho que requer mais estudo da parte
de cada conselheiro e muito mais tempo para ser lido e discutido, ficou resolvida a
convocação de uma sessão extraordinária para o dia nove do corrente, no mesmo local,
especialmente para a discussão do referido trabalho. Passa-se, então, à leitura de uma carta
do dr. Eurípedes de Castro e do parecer da Diretoria Executiva à citada carta. Foi aprovado
o parecer da Diretoria Executiva. Após prolongados e acalorados debates, ficou decidido
que o conselheiro Herculano Pires redija a resposta ao dr. Eurípedes de Castro e traga,
digo, faça o Conselho conhecedor dela, na próxima reunião do dia nove do corrente. Sendo
já dezoito horas e o expediente não tendo sido todo examinado, o primeiro secretário pede
uma prorrogação de dez minutos. Concedida. Deverá ser pedida, no relatório a ser enviado
à Diretoria Executiva, esclarecimento sobre a situação dos seguintes conselheiros: Pedro
Granja, com três faltas consecutivas; João José Cabrera, representante da União Federativa
Espírita, com três faltas, também consecutivas; Benedito Godoi Paiva, sem
comparecimento e Luiz Guimarães de Almeida, representante da Liga Espírita com cinco
faltas, sendo que o confrade Francisco A. Gomes, representante do presidente dessa
entidade, esclareceu que seu companheiro de representação havia pedido cinco meses de
licença da Liga, nada constando na secretaria deste Conselho. O conselheiro Herculano
Pires faz uma sugestão escrita sobre os quinze minutos de tolerância, referentes a anterior
proposta, já aprovada e feita pelo primeiro secretário. Por ter sido entregue ao primeiro
secretário, e por ter o conselheiro José Panetta sugerido que esse assunto fosse tratado na
próxima reunião, devido ao adiantado da hora, deixa a sugestão do conselheiro Herculano
de ser consignada na presente ata. O conselheiro Francisco Alpiste Gomes, relembra ao
Conselho que a Liga Espírita reservou, na “Hora Espiritual”, radiofônica, dez minutos para
União Social Espírita para a propaganda da unificação e do seu noticiário. Declarou mais,
com a responsabilidade de representante do presidente da Liga Espírita de São Paulo, que
esta não apoia candidato algum a cargos políticos, apesar ou embora reconheça a obrigação
que os espíritas têm em votar em seus confrades. O presidente designou o primeiro
secretário para fazer a prece de encerramento tendo terminado a reunião às dezoito horas
e trinta minutos. De tudo, como segunda secretária, lavrei a presente ata que assino.
Luiza P. C. Branco, segunda secretária.
S. L. Guedes de Sousa, presidente

Ata # 53 – 09 de setembro de 1950
Reunião Extraordinária
Conselho Deliberativo Estadual
Aos nove dias do mês de setembro de mil novecentos e cinquenta as quinze horas e quinze
minutos realiza-se na Federação Espírita do Estado de São Paulo à Avenida Irradiação
número cento e cinquenta e oito nesta capital a quinquagésima terceira reunião do
conselho deliberativo da união social espirita convocada extraordinariamente.
Conselheiros presentes:
Abraão Sarraf,
Anita L. Briza,
B. Milano,
Hugo de Freitas Cunha,
José Herculano Pires,
Luiza P. C Branco,
Wandick Freitas,
Emílio Manso Vieira,
Sebastião G. de Souza,
Francisco Alpiste Gomes,
José Panetta,
Paulo Alves Godoy, e
o suplente Sebastião Costa.
Conselheiros presentes: doze; ausentes: oito e um suplente presente. Estando ausente o
conselheiro Américo Montagnini, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo
a quem tocava, portanto, a presidência, o conselheiro Hugo de Freitas Cunha propõe que
assuma a presidência o conselheiro Emílio M. Vieira, pois sendo a presente reunião
convocada como extraordinária especialmente para discussão e sugestões ao plano
elaborado por aquele conselheiro e a Diretoria Executiva, estava mais ao par do assunto.
Consultados os estatutos verificou-se que a reunião em falta de um representante, será o
outro a assumir a presidência. Assim, tomou a presidência o conselheiro Sebastião G. de
Souza. A prece foi feita pelo conselheiro Paulo A. Godoi. A ata, lida, foi aprovada. O
conselheiro J. Herculano Pires, antes da leitura do expediente, apresenta uma proposta,
por escrito, e o conselheiro presidente consulta o Conselho se deveria haver prevalência
dessa proposta sobre o trabalho do dia. Tendo o Conselho decidido afirmativamente, o
primeiro secretário procede à leitura da mencionada proposta. Depois de haver sofrido
algumas alterações, foi aprovada com a seguinte redação e respectivos considerandos:
“Considerando que as reuniões do Conselho Deliberativo da USE realizam-se uma vez por
mês, em dia e horas regulares, e apesar disso, mediante convocação expressa para cada
reunião; considerando que o trabalho de unificação por sua própria natureza deve
sobrepor-se pelo menos no conceito dos conselheiros da USE, a qualquer outro trabalho
doutrinário; considerando que os conselheiros da USE, tendo assumido, perante o
Congresso Estadual, o compromisso de comparecer às reuniões do Conselho e participar
ativamente dos seus trabalhos, não se justificando que assumam compromissos posteriores
em prejuízo daquele; propomos: a) Que somente sejam aceitas, como justificativas de faltas,
razões de força maior referentes a doenças e outros motivos imperiosos; b) Que o Conselho
não permitirá a retirada de conselheiros, antes do final dos trabalhos, por motivos de
compromissos doutrinários; c) que o Conselho considere falta, anotando-a na ata de
reunião e no livro de presença, para o conselheiro que, por aqueles motivos, abandone a
reunião antes do término dos trabalhos”. A conselheira Anita S. Brisa pede justificação de
sua falta à reunião anterior devido ao noivado de sua filha. O Conselho justifica e

congratula-se com a conselheira. Leitura da carta que o conselheiro Pedro Granja dirigiu,
a trinta e um de agosto do corrente ano, ao presidente da Diretoria Executiva e por esta
enviada ao Conselho Deliberativo a nove de setembro corrente. A citada carta esclarece
que, devido à incompatibilidade de horário entre as reuniões do Conselho e o seu cargo
de funcionário da Revista dos Tribunais, o confrade Pedro Granja solicita a sua demissão
do Conselho. O confrade Emilio Manso propõe que, concedida a solicitação, seja o
confrade demissionário incluído no quadro dos suplentes. O conselheiro Herculano Pires
lembra que a incompatibilidade de horários persiste tanto para conselheiro como para
suplente. Cai, assim, a proposta do primeiro secretário e é concedida a demissão pedida. O
conselheiro Hugo de Freitas Cunha apresenta a nova divisão do estado em zonas menores
conforme deliberação do Congresso Espírita, ultimamente convocado e pede urgência para
a discussão desse trabalho que foi feito e digo enviado pela D.E. Concedida a preferência
com voto contrário do conselheiro Milano Neto, foi lida e aprovada a divisão tendo o
mesmo conselheiro discordado “porque a nova divisão não obedece aos interesses regionais
de uma divisão geométrica”. Entretanto o Conselho reserva-se o direito de, mais tarde,
preceder estudos pormenorizados do referido trabalho. Procede-se à continuação da leitura
do plano para os trabalhos e, finda esta, foi nomeada uma Comissão composta dos
conselheiros Abraão Sarraf, Luiza Branco e o suplente Sebastião Costa para a redação final.
O conselheiro Herculano Pires apresenta a resposta à carta do senhor E. Castro e propõe
que seja enviada à D.E para esta fazer a remessa depois de proceder a redação final. A
indicação para preenchimento da vaga de segundo secretário da D.E ficou dependendo de
consulta ao conselheiro Edgard Armond, indicado para ele pelo C.D., marcada para o dia
vinte e quatro do corrente a reunião ordinária do Conselho e feita a prece de encerramento,
de tudo lavrei a presente ata que assino juntamente com o presidente desta reunião. Luiza
C. Branco segunda secretária.
Em tempo. O primeiro confrade citado na Comissão de Redação Final não fez parte da
Comissão sendo o confrade Paulo Alves Godoi o integrante da mesma, juntamente com os
outros dois conselheiros já citados.
Luiza C. Branco, segunda secretária.
Sebastião Guedes de Souza, presidente

Ata # 54 – 14 de outubro de 1950
Reunião Extraordinária
Conselho Deliberativo Estadual
Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e cinquenta, às quinze
horas e vinte e cinco minutos realizou-se, na sede da Liga Espírita de São Paulo, a Rua
Brigadeiro Tobias número duzentos e trinta e cinco nesta Capital, a quinquagésima quarta
reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita, convocada
extraordinariamente, uma vez que a reunião ordinária do dia trinta de setembro próximo
passado não se realizou por estarem presentes apensas sete conselheiros e um suplente,
conforme consta no livro de presença. Conselheiros presentes a esta reunião:
Abraão Sarraf,
Anita L. Briza,
Emilio M Vieira,
Hugo de Freitas Cunha,
Luiza P. C. Branco,
Odilon Negrão,
J. Herculano Pires,
Sebastião Guedes de Souza,
José Panetta,
Paulo Alves Godoi e
o suplente Sebastião Costa.
Conselheiros presentes, dez, ausentes, nove, uma vaga e um suplente presente. Estiveram,
também presentes os conselheiros da Diretoria Executiva confrade Carlos Jordão da Silva
e Joni Doin, respectivamente secretário geral e procurador. Assumiu a presidência o
confrade Antenor Ramos, presidente da Liga por estar ausente o confrade designado por
essa entidade, para desempenhar aquela atribuição. Abrindo os trabalhos, o presidente
proferiu a prece inicial. Lida a ata da sessão do dia nove de setembro próximo passado, foi
aprovada. O confrade Luiz Monteiro de Barros; que até então desempenhou a função de
vice presidente da Diretoria Executiva, comunica que deixou aquela atribuição por motivo
justo, e vem para o Conselho Deliberativo. Assumindo sua função neste organismo, passam
a ser onze os conselheiros presentes pois ficou na vaga do confrade Pedro Granja a
conselheira Luiza P. C. Branco. Durante a leitura de vários papéis que compunham o
expediente foi mencionado, pelo primeiro secretário do C.D., um trabalho que a
Federação Espírita Brasileira enviou à Diretoria Executiva da U.S.E. Esse trabalho é um
plano ou programa para o ensino do Evangelho às crianças, já aprovado pela Federação
Espírita Brasileira que, entretanto, deseja a opinião dos confrades da U.S.E. A Diretoria
Executiva enviou-o para este Conselho a fim de que, como órgão deliberativo, tomando
conhecimento, colaborasse para o aperfeiçoamento se tal fosse o caso. Depois de vários
debates, ficou decidido que o primeiro secretário levasse o plano educacional ao Instituto
Espírita de Educação, órgão técnico desse setor para este estudá-lo e dar opinião a respeito.
Em seguida será entregue à D.E. que após dar seu parecer, enviará ao C.D.. Essa resolução
foi aprovada em votação nominal. Votaram contra os conselheiros Paulo A. Godoi e Anita
L. Brisa, pois desejaram primeiramente ouvir a leitura para, então deliberarem os trâmites
que o plano deverá seguir. Com a vinda para o Conselho Deliberativo, do vice-presidente
da Diretoria Executiva, ficou esse cargo vago. O secretario geral da U.S.E. propõe para o
preenchimento, o confrade Dr. Azeredo, o que foi unanimemente aceito. Havendo ainda
duas vagas na D.E., segundo secretário e segundo tesoureiro, foi proposto para a última o
confrade Edgard Armond, dependendo de consulta ao mesmo se poderá aceitar. Para a de
segundo secretário ficou resolvido que se preencham primeiramente as vagas da suplência.

Passa-se à leitura do seguinte: planejamento para os trabalhos do biênio e é aprovada a sua
redação final; cartas da União Federativa Espírita, da Federação e da Liga, sobre a reunião
em conjunto de cada uma com a comissão de unificação. As duas primeiras esclarecem
necessitarem de mais tempo para concretizar a sua mudança orgânica. A Liga, juntando
impressos comprovativos, declara que, solidarizando-se com as declarações do seu
presidente, feitas na mesma ocasião em que os presidentes ou antes, representantes das
outras entidades fizeram também, já providenciou para essa realização, tendo mudado até
a sua denominação para Liga Espírita de São Paulo; Carta da União Federativa
comunicando que vai substituir o representante João José Cabrera no Conselho. Por
proposta do conselheiro Luiz M. de Barros ficou decidido enviar-se dois ofícios, um para
a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém e outro para a Federação Espírita, pedindo o
comparecimento dos seus presidentes a todas as reuniões do Conselho Deliberativo, ou a
designação de mais outro representante, como fez a Liga, pois a ausência desses confrades
tem prejudicado, além do mais, o quórum para as reuniões. A Liga comunica que o seu
representante licenciado Luiz G. de Almeida será substituído, durante o seu impedimento,
pelo confrade Antônio D’Angelo Neto. O secretário geral da U.S.E. comunica que, a
exemplo do que se fez em setembro do ano passado, em direção ao Sul do Brasil, a serviço
da unificação, partirá no fim do mês corrente, uma caravana com representantes de vários
Estados, para o Norte do País. O Conselho congratula-se com os confrades caravaneiros,
fazendo votos de ótimas condições de viagem e pleno êxito na tarefa, principalmente ao
confrade Carlos Jordão da Silva que foi o indicado com muito acerto, pela D.E. para
representar São Paulo. Com a prece de encerramento feita pelo confrade J. Herculano Pires
foram terminados os trabalhos às dezessete horas e cinquenta minutos. De tudo, como
segunda secretária, lavrei a presente ata que assino juntamente com o presidente da
reunião. Luiza P. C. Branco segunda secretária.
Em tempo: É passada uma lista para que os conselheiros escolham o Departamento do
plano Bienal onde prefiram trabalhar e há a proposta, aceita, que se oficiei pedindo aos
presidentes das quatro entidades que indiquem nomes a fim de completar as comissões e
respectivos auxiliares para os Departamentos.
Luiza Branco, segunda secretária
Antenor Ramos, presidente

Ata # 55 - 28 de outubro de 1950
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e oito dias do mês de outubro de mil novecentos e cinquenta, às quinze horas e
vinte minutos realizou-se, na sede da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, à Rua Casemiro
de Abreu número trezentos e noventa e dois, nesta Capital, a quinquagésima quinta
reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita do Estado de S. Paulo, cabendo
a presidência ao confrade Antonio J. Trindade, presidente daquela organização espírita.
Presentes mais os conselheiros:
Abraão Sarraf,
Ary Lex,
B Milano Neto,
Emilio Manso Vieira,
Hugo de Freitas Cunha,
J. Herculano Pires,
Luiz Monteiro de Barros,
Luiza A. C. Branco,
José Joaquim de Oliveira,
Sebastião Guedes de Souza,
Francisco A. Gomes,
José Panetta e
o suplente Sebastião Costa.
Conselheiros presentes treze, ausentes sete, um suplente presente. Feita a prece de abertura
foi, em seguida, lida a ata da sessão anterior. Aprovada. O confrade José Joaquim de
Oliveira, de acordo com as credenciais conferidas pela Federação Espírita, foi empossado
como representante do confrade Américo Montagnini, presidente daquela entidade. O
Conselho Deliberativo aceitou esta resolução visto como este e os outros presidentes das
entidades não têm comparecido às reuniões do Conselho, embora seja a sua frequência
determinada pelos estatutos da U.S.E. O confrade Antonio J. Trindade explica que
ignorava essa obrigatoriedade e vai designar como já o fizeram a Liga e a União, outro
representante com o fim especial de substituir o presidente da Sinagoga nos seus
impedimentos. O conselheiro Ary Lex reassume o seu posto por término de licença. O
primeiro secretário lê o ofício que o Instituto Espírita de Educação dirigiu ao C.D.
acompanhando o trabalho daquela instituição. No ofício o Instituto esclarece que, tendo
examinado o programa que a Federação Espírita Brasileira organizou, verificou que o
mesmo não se enquadra nos normas pedagógicas. Fez-se a leitura do programa da F.E.B. e
nomeou-se uma comissão para ler e estudar o trabalho que o Instituto fez. A comissão é a
seguinte: J. Herculano Pires, Ary Lex e Luiza Branco. Em seguida é feita a leitura dos nomes
que, por enquanto, compõem os departamentos do plano bienal, a fim de que os confrades
que ainda não escolheram, o façam. Ficou decidido que a D.E. envie para todos os
membros cópias da lista e do plano bienal, e dos estatutos da U.S.E. Assim, o primeiro
membro de cada comissão, dos departamentos, deverá incumbir-se de convocar seus
companheiros de trabalho, e a D.E. convocará, por sua vez, os diretores dos departamentos
para acertar com eles o desenvolvimento dos trabalhos. O primeiro secretário apresenta as
sugestões enviadas pela D.E. para completar o quadro de suplentes. Foram eleitos os
seguintes confrades: Apolo Oliva Filho, Margarino, indica digo, da sugestão da D.E. e mais:
Homero Valada, Genésio Nitrini, Nancy Pulhman e Cabrera, ficando o quadro de
suplentes com dez membros. O confrade Alpiste Gomes faz duas propostas: primeira – que
a D.E. informe ao C.D. se tem enviado o boletim informativo aos jornais espíritas,

principalmente aos das quatro entidades; segunda – que a tesouraria da U.S.E. envie, ao
C.D., um balancete que esclareça ou informe sobre a situação financeira. Ambas as
propostas foram aceitas, tanto mais que os responsáveis pela revista “Nova Era” e pelo
jornal Kardecista dizem não terem recebido comunicados do boletim. O confrade
Wandyck de Freitas telefona justificando a sua falta, por força maior. O primeiro secretário
transmite o convite que o Educandário Pestalozzi, de Franca, faz aos confrades, para a sua
inauguração a realizar-se no dia doze de janeiro do ano vindouro, inauguração que será
feita sob os auspícios da U.S.E. Nada mais havendo a tratar, e para que a comissão que
deve tratar do trabalho do Instituto se reúna, logo após, é encerrada a reunião com a prece
final, ficando designada, para o próximo mês, a sede da União Federativa. Nada mais
havendo a tratar, como segunda secretária, lavrei a presente ata, que assim, juntamente com
o presidente da mesma. Luiza A.C. Branco.

Luiza Peçanha de Camargo Branco, segunda secretária
Antonio J. Trindade, presidente

Ata # 56 - 25 de novembro de 1950
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro, de mil novecentos e cinquenta, às quinze horas e
quinze minutos, realizou-se a quinquagésima sexta reunião, que foi convocada como ordinária
visto ser no último sábado do mês, do Conselho Deliberativo da União Social Espírita. Pelo
sistema rotativo coube à União Federativa ceder a sua sede, à rua João Adolfo, número cento e
dezoito, primeiro andar, nesta Capital. Consequentemente foi presidida pelo representante dessa
associação, o confrade Paulo Alves de Godoy, presentes mais os seguintes confrades, de acordo
com o livro de presença:
Abraão Sarraf,
Ary Lex,
Anita L. Brisa,
Emílio Manso Vieira,
Hugo de Freitas Cunha,
J. Herculano Pires,
Luiz Monteiro de Barros,
Luiza P. C. Branco,
José Joaquim de Oliveira,
Sebastião Guedes de Souza,
Francisco Alpiste Gomes,
Antonio D’Angelo Neto,
José Panetta,
conselheiros, e mais os suplentes:
Sebastião Costa,
Carlos Cunha Cabrera e
Margarino Francisco Borges.
Conselheiros presentes: catorze; ausentes: cinco; uma vaga e três suplentes presentes. Feita a prece
de abertura pelo confrade D’Angelo Neto, foi lida, pela segunda secretária, a ata da reunião
anterior, que foi aprovada. O primeiro secretário a quem incumbe trazer da DE para o CD o
expediente e a organização da ordem do dia, esclarece que, estando o presidente e o secretário
geral da DE ausentes, por viagens, não pode desincumbir-se da sua tarefa. O confrade Carlos
Cunha Cabrera, eleito suplente, é apresentado pelo conselheiro Sebastião Guedes de Souza e
empossado, com congratulações de todo o Conselho. O confrade Antonio D’Angelo, após lhe
ser dada posse como substituto do representante da Liga Espírita, Luiz Guimarães de Almeida
que se acha licenciado, justifica suas duas faltas anteriores, por motivo de viagem. O confrade
Margarino Francisco Borges, eleito suplente, e empossado, manifestando o CD satisfação em
contar com a colaboração desse esforçado confrade. A segunda secretária propõe que seja lido,
sempre em seguida à aprovação da ata, o relatório enviado à DE logo após cada reunião do CD.
Aprovada. Tendo sido levantada a questão de que não poderão assinar o livro de presença os
conselheiros e suplentes que chegarem depois de iniciada a reunião, ficou deliberado o seguinte,
para maior esclarecimento: só há impedimento para a assinatura no livro de presença quando a
reunião for encerrada depois dos quinze minutos de tolerância, por falta de quórum. E mais: que
só incorrerão na perda de cargo, os que derem três faltas consecutivas injustificadas. A proposta
de que o confrade Sebastiao Costa, suplente que tem demonstrado interesse, colaboração e
assiduidade nos trabalhos da USE, ocupe a vaga do CD, é unanimemente aprovado. Sendo
empossado, passa para o quadro de conselheiros, ficando a suplência com oito confrades visto a
suplente Julia T. Kholeisein ter declarado, por intermédio do conselheiro Sebastiao Costa, estar
sempre pronta a colaborar com a USE, principalmente no setor assistencial, mas não poder fazer

parte dos seus quadros deliberativos. O conselheiro Luiz Monteiro de Barros propõe que no
relatório constante desta ata, a ser enviado à DE, esta comunique aos suplentes que – “o CD
deseja e necessita da presença, às suas reuniões, dos suplentes”. O primeiro secretário, elemento
de ligação entre o CD e a DE, comunica que esta considera fraca a propaganda em prol da USE.
O CD sugere, então, primeiro: que a DE convoque os diretores dos Departamentos constantes
do plano bienal de trabalhos, já aprovado, a fim de entrar em entendimento com estes sobre a
melhor e mais eficiente maneira de intensificar suas realizações; segundo: que se reitere o pedido
para a DE enviar cópias desse plano de trabalho e cópias dos estatutos aos conselheiros suplentes,
diretores e membros dos departamentos. Relembrar, por ofício, à DE que seus membros
aceitaram reunir-se com o CD no último sábado de cada mês. A conselheira senhora Anita L.
Brisa comunica que irá à Argentina e ao Uruguai a passeio, e oferece para qualquer trabalho da
USE junto aos espíritas desses países. Ficou decidido que a USE oficie à CEPA comunicando
que um dos seus conselheiros irá àqueles países, levando aos confrades de lá, uma mensagem da
USE e que está à disposição da CEPA. A comissão para essa mensagem: confrades Odilon Negrão
e J. Herculano Pires. O conselheiro Sebastião Guedes de Souza refere-se a uma me1dium de
efeitos físicos, vinda de Bebedouro e propõe que a USE a visite manifestando-lhe sua simpatia,
pois que essa senhora ainda está sendo perseguida e hostilizada. Após quase todos os conselheiros,
entre eles dois médicos, terem citado vários e comprovados casos, alguns de ciência própria e de
visu, que desaconselham a USE a tomar qualquer atitude de simpatia ou defesa da citada pessoa,
cai a proposta, por grande maioria. O confrade Luiz Monteiro de Barros propõe que, no final de
cada reunião, a segunda secretária faça um resumo, lendo os apontamentos tomados durante a
reunião do que vai ser registrado em ata e do que vai constar no relatório, o que foi feito pela
segunda secretária, apesar de esta esclarecer que tal trabalho é supérfluo e até impraticável, quase,
falhando a sua perfeição devido à rapidez com que são tomados os apontamentos. A conselheira
d. Anita Brisa convida a USE para assistir à posse da diretoria da Sociedade de Estudos Espíritas
de São Paulo, no dia seis de dezembro p.f., na sede do Círculo Esotérico, e na qual falará o
confrade J. Herculano Pires. Este apresenta uma carta do confrade Wandick de Freitas pedindo
demissão de conselheiro e manifestando o seu pesar por se ver obrigado a isso pelos seus afazeres,
mas que continua a trabalhar pela USE em tudo o que lhe for possível. Devido a essa vaga o
conselheiro Herculano Pires propõe: dando-se uma vaga, só no mês seguinte devera ser proposto
novo nome para que haja tempo de, através de conversações, consultas e verificações ser a escolha
o mais acertada possível. Aprovada. O mesmo conselheiro propõe: em face da importância da
reedição da Revista Espírita, pela editora Édipo, que a USE oficie a esse órgão de publicidade
fazendo sentir que seus conselheiros compreendem e avaliam a importância desse esforço da
citada editora. Aprovada. Nada mais havendo a tratar foi marcada a próxima reunião para o dia
trinta do mês vindouro, na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Após a prece foi
encerrada a sessão da qual, como segunda secretária, lavrei a presente ata que assino juntamente
com o presidente.
Luiza P. C. Branco, segunda secretária
Paulo Alves de Godoy, presidente

