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Ata # 57 - 13 de janeiro de 1951
Reunião Extraordinária
Conselho Deliberativo Estadual
Aos treze dias do mês de Janeiro de mil novecentos e cinquenta e um, realizou-se a
quinquagésima reunião, digo, quinquagésima sétima reunião do Conselho Deliberativo da
União Social Espírita, em caráter extraordinário, em virtude da impossibilidade de ser reunir
ordinariamente no dia trinta de dezembro do ano p. passado, por falta de número bastante
para deliberações. Às quinze horas do dia acima mencionado, verificando-se a presença de
doze conselheiros, quatro suplentes e seis membros Diretoria Executiva, na sede da Federação
Espírita do Estado de São Paulo, à Avenida Irradiação número cento e cinquenta e oito –
antiga rua Maria Paula, - na capital do Estado de São Paulo, o sr. José Joaquim de Oliveira,
na qualidade de representante desta entidade, assume a presidência dos trabalhos, na forma,
estatutariamente prevista depois de ter convidado todos os presentes para tomar assento junto
à mesa e assinar o “Livro de Presença”. Depois de proferida a prece inicial pelo sr. Emilio
Manso Vieira, a pedido do presidente, foi declarada aberta a reunião. Ato contínuo, a
segunda secretária do Conselho Deliberativo, sra. Luiza Peçanha de Camargo Branco,
procedeu a leitura da ata da reunião anterior que mereceu unânime aprovação. Prosseguindo,
o sr. Presidente declara empossados os suplentes Homero Pinto Valada que se encontrava
presente e Genésio Nitrini que, embora tenha se ausentado depois de assinar o “Livro de
Presença” em virtude de seus afazeres como servidor militar em serviço, fazendo-se representar
por dona Luiza Camargo Branco. Iniciando a leitura do expediente, o primeiro secretário sr.
Emílio Manso Vieira lê uma carta do Conselheiro Sebastião Costa, justificando o seu atraso
de alguns minutos para a chegada ao local da reunião anterior, sendo por isso assinalada a
falta, tendo sido aceita a justificação, embora perdurando a falta conforme disposição
estatutária. Prosseguindo, é lido o relatório e o balancete da Diretoria Executiva. Tendo em
vista a ata anterior, o sr. Carlos Jordão da Silva, secretário geral da Diretoria Executiva,
esclarece que ainda não havia convocado os componentes dos diversos departamentos para a
reunião dos mesmos, destinada a dar início as suas atividades, conforme ali se reclama, em
virtude de desconhecer os nomes dos mencionados componentes. Com a palavra, o primeiro
secretário do Conselho, Sr. Emilio Manso Vieira compromete-se a efetuar a entrega da relação
dos componentes Departamentos incumbidos da execução do plano bienal de atividades da
União Social Espírita, aprovado, em sua redação final, na reunião do dia quatorze de outubro
de mil novecentos e cinquenta. Em seguida o sr. Carlos Jordão da Silva declara que tem em
mãos o relatório e atas da “Caravana da Fraternidade”, por meio de cópias autênticas,
esclarecendo, resumidamente, que o êxito dessa caravana ao Norte e Nordeste do País, foi o
mais completo, do ponto de vista da Unificação do Espiritismo no território nacional. Em
virtude da extensão do relatório e das atas da “Caravana da Fraternidade”, decidiu-se que a
leitura desses históricos documentos seria procedida na parte final da reunião, salientandose que a União Social Espírita está servindo de inspiração para esse movimento de unificação,
crescendo, por isso a sua enorme responsabilidade. Continuando, pede a palavra o
conselheiro Luiz Monteiro de Barros para, em nome da Comissão de Entendimentos,
constituída pelo Conselho Deliberativo para o fim especial de ouvir as entidades federativas
estaduais, relativamente à centralização federativa espírita no Estado, fazer um relatório de
suas atividades. Informando verbalmente, declarou ter recebido uma carta da União
Federativa Espírita Paulista, cuja leitura, procedeu, constatando-se que essa entidade sugere,
dentre outras providências, a criação de um Conselho integrado por representantes de todas
as federativas estaduais. Esclarecendo que a Comissão entendo que essa carta não atende a
decisão concorde do Segundo Congresso Espírita Estadual, onde as federativas assumiram o

compromisso de aceitar a centralização federativa, como providência sentida e almejada por
todos, procurou-se entender com a União Federativa Espírita Paulista, tendo mesmo sido
confirmada uma reunião com sua diretoria para o dia dois de janeiro próximo passado,
reunião essa que não se realizou visto ter entendido aquela diretoria por seu Presidente, sr.
Caetano Mero, ser desnecessária a mencionada reunião em face da carta que já havia
remetido. Declara a seguir que a Comissão não pode, por isso, prosseguir nos entendimentos
com aquela federativa, apesar de considerar a carta incapaz de satisfazer a almejada
centralização federativa. Prosseguindo, o mesmo membro da Comissão se refere a atitude da
Liga Espírita do Estado de São Paulo, que, depois de ter comunicado sua decisão de usar
simplesmente a denominação de Liga Espírita de São Paulo, voltou a usar sua antiga
denominação, aguardando o desenrolar dos entendimentos. Interpelado, informou que
Federação Espírita do Estado de São Paulo declarou, autorizadamente, estar estudando a
questão. A seguir estabeleceu-se acalorado debate, intervindo vários conselheiros, com o mais
vivo interesse, tendo, finalmente merecido unânime aprovação a proposta para a realização
de uma Sessão Plenária, formulada pelo Conselheiro Sebastião Costa nos seguintes termos:
“Que se promova uma Sessão Plenária do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e
das Diretorias da entidades patrocinadoras da União Social Espirita, para o fim especial de
se estudar a forma de executar a decisão do Segundo Congresso Espirita Estadual,
relativamente a centralização do caráter federativo na União Social Espirita, procurando,
nessa Sessão Plenária, contornar todas as dificuldades, estudar todas as sugestões para que
sejam fixadas as conclusões que devem ser apresentadas ao Congresso Extraordinário”. Foi
igualmente aprovado um adendo do mesmo Conselheiro para que essa Sessão Plenária se
realize na sede da União Federativa Espírita Paulista. Mereceu ainda unânime aprovação o
acréscimo proposto pelo Conselheiro Luiz Monteiro de Barros nos seguintes termos: “Que
as entidades patrocinadoras da União Social Espírita sejam convocadas para a Sessão Plenária
que deverá se realizar às quinze horas do dia trinta e um do mês de março do corrente ano,
na sede da União Federativa Espírita Paulista, devendo as respectivas Diretorias irem
munidas do parecer definitivo das entidades que representam, acerca desse movimento de
centralização na União Social Espírita; que, a Diretoria Executiva da União Social Espírita,
coordene, também, condições a serem apresentadas a essas entidades, caso não tragam suas
condições ou não se chegue a conclusão, dentro das propostas que elas apresentarem”. Depois
de se deliberar a apreciação das sugestões da Diretoria Executiva pelo Conselho Deliberativo,
antes da Sessão Plenária do dia trinta de março próximo, digo, trinta e um de março próximo
e de ter o sr. José Paneta declarando que a Sinagoga Espírita Jerusalém que representa, ainda
não tomou feição federativa porque aguarda a decisão final sobre essa questão no âmbito
estadual, foi encerrada a discussão e as deliberações sobre tão magno assunto. Passando-se ao
estudo de outras questões, o Sr. Waldomiro Silva Santos, na qualidade de Tesoureiro da
União Social Espírita, informa que tem em caixa a importância de quinhentos e noventa e
seis cruzeiros, que a cobrança da mensalidades se acha prejudicada pela falta de cobrador, de
funcionário efetivo na sede para receber daqueles que a ela se dirigem para efetivar o
pagamento das mensalidades e ainda impontualidade do pagamento por parte das entidades
patrocinadoras. Deliberou-se diligenciar no sentido de ser admitido um funcionário para a
União Social Espírita, nos termos da promessa de indicação de certo candidato pelo Sr.
Francisco Alpiste Gomes e prévio exame feito pelo Secretário Geral, sr. Carlos Jordão da
Silva, a fim de se ajuizar de sua capacidade. Nessa altura a Sessão e prorrogada por mais trinta
minutos, visto estar esgotada a hora regimental, por ser dezoito horas e cinco minutos. A
seguir o sr. Carlos Jordão da Silva apresenta um trabalho escrito, elaborado pelo Conselho
Federativo Nacional, sobre Prática Doutrinária”, propondo a constituição de uma Comissão
para apreciar e dar parecer sobre o referido trabalho, sugerindo uma redação mais simples.
Aprovada a sua proposta, foi constituída uma Comissão integrada pelos Conselheiros Luiz

Monteiro de Barros, Ary Lex e Emílio Manso Vieira, que deverá apresentar o seu parecer na
Reunião do dia vinte e sete de janeiro corrente, tendo em vista a necessidade do representante
de São Paulo no Conselho Federativo Nacional, de levar ao Rio de Janeiro o mencionado
trabalho para a reunião daquele Conselho nos primeiros dias do próximo mês. Em
continuação, o Conselheiro Emílio Manso Vieira comunica a realização do Segundo
Congresso de Educadores, a realizar-se na Capital do Estado de São Paulo nos dias vinte e
seis, vinte e sete e vinte e oito do corrente mês, tendo sido designados os srs. D. R. Azevedo
e Carlos Jordão da Silva para representar a União Social Espírita no mencionado Congresso
promovido pelo Instituto Espírita de Educação. Com a palavra, o sr. Carlos Jordão da Silva
faz sentir ao srs. Conselheiros a conveniência de acurada apreciação, sugestões e crítica por
parte do Conselho, dos relatórios apresentados pela Diretoria Executiva. Tendo a segunda
secretaria do Conselho Deliberativo, sra. Luiza P. de Camargo Branco, solicitado demissão
do cargo conforme justificou em carta que apresentou, resolveu-se conceder a mencionada
Conselheira uma licença de seis meses para o exercício do mencionado cargo, sem prejuízo
de sua condição de Conselheira, devendo substituí-la a terceira secretaria, sra. Anita Brizza e,
na sua falta, o Conselheiro Sebastião Costa, como secretario “ad-hoc”. Prosseguindo, o sr.
Sebastião Costa, na qualidade de secretário da União Distrital Espírita Brás-Belém, convida
a todos para a reunião de confraternização dos Centros confraternizados no seio daquela
União e Espíritas domiciliados nos bairros de sua jurisdição a se realizar no dia vinte e um
do mês em curso, tendo o sr. Carlos Jordão informado que a Diretoria Executiva já designou
o sr. Joaquim Santos Jr. como representante da União Social Espírita junto à mencionada
União Distrital. Depois de mais algumas considerações de ordem administrativa, o sr.
Presidente declara empossado no cargo de Conselheiro, o suplente Antonio Batista Lino para
preencher a vaga do sr. Wandyck de Freitas, conforme decisão do Conselho Deliberativo.
Resolveu-se aguardar o comparecimento da sra. Nancy Puhlman para ser empossada como
suplente e convidar os srs. Wenefledo de Toledo e Eurípedes de Castro para preencher vagas
de suplentes, conforme propostas formuladas pelos srs. Emílio Manso Vieira e Luiz Monteiro
de Barros, respectivamente. Finalmente o sr. Presidente congratula-se com todos os presentes
pelo montante e valor das deliberações tomadas e convida o sr. Carlos Jordão da Silva para
proferir a prece final depois de lembrar a próxima reunião do Conselho para o dia vinte e
sete do corrente, na sede da Liga Espírita do Estado de São Paulo, às quinze horas. Como
nada mais havia tratar foi a reunião declarada encerrada às dezoito horas e quarenta minutos.
E, por verdade, lavrei a presente ata que assino juntamente com o presidente da sessão.
São Paulo, 13 de Janeiro de 1951
Sebastião Costa, 2º Secretário “ad-hoc”
José Joaquim de Oliveira, presidente.

Ata # 58 – 27 de janeiro de 1951
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de mil e novecentos e cinquenta e um, realizou-se a
quinquagésima oitava reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita, que foi
convocada como ordinária, visto ser o último sábado mês. A reunião teve início às quinze
horas e trinta minutos na sede da Liga Espírita de São Paulo à Rua Brigadeiro Tobias,
duzentos e trinta e oito sob a presidência rotativa do Presidente daquela instituição, Senhor
Antenor Ramos, com a presença dos seguintes Conselheiros:
Anita L. Briza,
Ary Lex,
B. Milano Neto,
Emílio Manso Vieira,
Luiz Monteiro de Barros,
Luiza Peçanha Camargo Branco,
Sebastião Costa,
Antonio Batista Lino,
José Joaquim de Oliveira,
Sebastião Guedes de Souza,
Francisco Alpiste Gomes,
José Panetta,
Paulo Alves de Godoy e dos suplentes
Carlos Cunha Cabrera,
Genésio Nitrini e
Homero Valada.
O senhor Antenor Ramos proferiu a prece dando início à reunião. Em seguida, procedeuse a leitura da ata da reunião anterior que depois de discutida e com as emendas no final
da mesma, foi aprovada. Foi lido o relatório número sete enviado pela Diretoria Executiva
da União Social Espírita. D. Anita L. Briza pede a palavra para discordar da parte final do
relatório, no qual o CFN resolveu desaconselhar os consulentes de pleitearem a inclusão
do ensino do Espiritismo, nas escolas oficiais, alegando a mesma que a Doutrina Espírita
oferece elementos seguros e eficientes nas obras de Allan Kardec para serem ministrados
nas escolas oficiais. Apesar que o assunto não foi debatido nem entrou em discussão, por
ser assunto já deliberado, pede a mesma que a sua desaprovação conste da ata, de vez que
o Evangelho Segundo o Espiritismo deveria, sempre que possível, ser ensinado nas escolas.
Ficou resolvido solicitar à DE para convocar os membros das comissões para a reunião de
instalação das mesmas, pedindo, se possível, que se realize esta reunião num sábado à tarde,
ou numa terça-feira à noite, devendo os suplentes serem convidados também. Em seguida,
o Doutor Luiz Monteiro de Barros lê o trabalho sobre “Sessões Práticas do Espiritismo“,
normas recomendadas pelo Conselho Nacional, trabalho este apresentado como parecer
da comissão para estudar aquele assunto. O parecer da comissão do Conselho Deliberativo
da USE, foi aprovado depois de algumas emendas, sugeridas por vários dos Conselheiros
presentes à reunião. Dr. Luiz Monteiro de Barros propõe que o representante da USE no
CFN leia na íntegra o parecer aprovado pelo Conselho Deliberativo e, no caso das normas
apresentadas pelo C.F.N., serem aprovadas como então redigidas no presente, que o
referido representante faça constar da ata o voto contrário da USE, baseado nos
comentários e sugestões que apresentou. Tendo se esgotada a hora regulamentar foi a
mesma prorrogada por mais trinta minutos. D. Luiza Peçanha de Camargo Branco propõe
que o Primeiro Secretário que é elemento de ligação do Conselho Deliberativo e a Diretoria
Executiva traga escrito o projeto da ordem do dia, a fim de facilitar o trabalho da

Presidência, proposta esta que foi aprovada por unanimidade. O senhor José Joaquim de
Oliveira propõe para que a USE se esforce no sentido de conseguir com o Diretor da
Penitenciária do Estado, a permissão para que pregadores espiritas compareçam aos
domingos à referida penitenciária, a fim de ministrar ensinos espiritas evangélicos aos
detentos. Com a palavra o Dr. Ary Lex apela para o Conselheiro Milano Neto, por ser o
mesmo persona grata e elemento ligado à União Federativa Espírita Paulista, para que se
esforce junto à Diretoria daquela instituição, no sentido da mesma por em dia as suas
mensalidades para com a USE. Tendo se esgotado novamente a hora, foi transferido para
a próxima reunião a leitura do relatório da Caravana da Fraternidade. Tendo nos honorado
com sua presença, o confrade José Papa, um dos baluartes da doutrina e da USE na cidade
de Ribeirão Preto ficou resolvido que constasse da presente ata a sua visita. Nada mais foi
tratado e a reunião foi encerrada às dezoito e trinta horas com a prece habitual e eu, na
qualidade de terceira secretaria, lavrei a presente ata, que assino juntamente com a
Presidente Anita Briza.
Em tempo: O sr. Sebastião Costa ficou encarregado de fazer o relatório desta reunião à DE,
na qualidade de secretário “ad hoc”. Esta ata foi lida e aprovada na reunião ordinária de
vinte e quatro de fevereiro de mil e novecentos e cinquenta e um.
Anita L. Briza, presidente

Ata # 59 – 24 de fevereiro de 1951
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de mil e novecentos e cinquenta e um, realizouse a quinquagésima nona reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita, em
caráter ordinário na sede da Sinagoga Espírita “Nova Jerusalém”, à Rua Casemiro de Abreu,
número trezentos e noventa e seis, na Capital do Estado de São Paulo. às quinze horas do
dia acima mencionado o Sr. Antonio Trindade, constando haver número legal de
Conselheiros presentes, além de alguns suplentes, conforme se verificou no “Livro de
Presença” declarou iniciada a reunião, depois de proferida a prece inicial pela conselheira
Anita Brizza. Ato contínuo foi lido e aprovado o relatório número oito da Diretoria
Executiva, bem como uma carta do Conselheiro Emílio Manso Vieira solicitando demissão
do cargo de primeiro secretário do Conselho Deliberativo. Aceito o pedido de demissão,
tratou-se do preenchimento do referido cargo. Depois de várias ponderações, ficou a
Secretaria do Conselho assim constituída: Luiza Camargo Pessanha Branco, 1º Secretário;
Sebastião Costa, 2º Secretário; Anita Briza, 3ª Secretária, competindo ao primeiro
secretário servir de ligação entre o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva,
apresentar a proposta da ordem do dia das reuniões do mencionado conselho e controlar
o Livro de Presença; ao segundo secretário, a lavratura das atas, a feitura dos relatórios do
Conselho e a correspondência deste. Em seguida, foram declarados empossados os
suplentes Apolo Oliva Filho e Wenefledo de Toledo. Tomando-se conhecimento da carta
do Sr. Paulo Alves de Godoi solicitando demissão do Conselho Deliberativo resolveu-se
oficiar a União Federativa Espírita Paulista encarecendo da necessidade da indicação de
seu representante, bem como do representante da presidência daquela entidade.
Prosseguindo, a Conselheira Luiza Camargo esclarece a referência feita pela Diretoria
Executiva no seu relatório número oito, quanto a possibilidade de se obter novas cópias do
plano bienal apresentando ato contínuo quatro cópias datilografadas, esclarecendo que
fizera anteriormente a Diretoria Executiva, por intermédio do Sr. Emílio Manso Vieira,
entrega de vinte cópias idênticas e que mais tarde foram consideradas como extraviadas.
Procede a leitura de cópia do plano bienal aprovado pelo Conselho que é considerada
como exata e fiel. Resolveu-se incumbir o segundo secretário de tirar uma centena de cópias
mimeografadas, sem ônus para a União Social Espírita, conforme sua oferta, bem como
enviar cópia do plano bienal de trabalho da USE ao Conselho Federativo Nacional.
Decidiu-se protocolar todos os documentos enviados à Diretoria Executiva. Continuando,
decidiu-se oficiar as entidades patrocinadoras da União Social Espírita, lembrando a Sessão
Plenária convocada para o dia trinta e um de março próximo e encarecendo a necessidade
de apresentarem sugestões definitivas no sentido de se cumprir a histórica decisão do
Segundo Congresso Estadual Espírita, referente à centralização federativa. Ainda sobre o
mesmo assunto resolveu-se: convocar uma reunião extraordinária para as quinze horas do
dia vinte e quatro de março, para o fim especial de se estudar as sugestões a serem
apresentadas pela União Social Espírita à Sessão Plenária; indicar o conselheiro Luiz
Monteiro de Barros para cooperar com a Diretoria Executiva na elaboração das
mencionadas sugestões e convidar o Conselho Federativo Nacional para se fazer
representar, tendo sido lembrado que o membro daquele Conselho, dr. Lins de
Vasconcellos, encontra-se na Capital Paulista, devendo aqui permanecer até o mês de abril
vindouro. Em continuação, foram indicados os nomes para compor as Comissões Diretoras
dos Departamentos, nos termos do parágrafo primeiro do Art. 2º do planejamento
aprovado, assim discriminados: Para a Comissão Diretora do Departamento de Assistência
Social: Luiz Monteiro de Barros, Sebastião Guedes de Souza e Anita Brizza. Para o
Departamento de Doutrina e Cultura: Ary Lex, Emílio Manso Vieira e Odilon Negrão.

Para o Departamento de Propaganda: Herculano Pires, Luiza Camargo Branco e Sebastião
Costa. Para o Departamento de Finanças: Francisco Alpiste Gomes, Genésio Nitrini e
Waldomiro Santos. Para o Departamento de Estatística: J. J. Oliveira, B. Milano Neto e
Domingos R. Azeredo. Para o Departamento de Mocidades: Hermínio da Silva Vicente,
Paulo Camargo e Nair Moura. Com referência a esse mesmo assunto, resolveu-se que, as
Comissões Diretoras, em sua primeira reunião, indiquem os demais membros dos
Departamentos, de acordo com o disposto no parágrafo segundo do Art. 12º do
planejamento aprovado. Por proposta do conselheiro Sebastião Guedes de Souza, foi
resolvido oficiar ao Sr. Governador do Estado, congratulando-se com Sua Excia. pela
salutar campanha determinada contra os chamados “jogos de azar“, com o acréscimo
oferecido pelo conselheiro Herculano Pires no sentido de que sejam estudadas as causas
desses vícios, a fim de que o mal possa ser combatido em suas raízes mais profundas. Em
relação a essa mesma questão, foi aprovada uma proposta do conselheiro Sebastião Costa,
no sentido que se oficiei, igualmente, ao Deputado Romeu de Campos Vergal, fazendo-lhe
sentir que, qualquer atitude sua no sentido de regulamentação dos chamados “jogos de
azar”, conforme anunciam os jornais de São Paulo, terá a mais desagradável repercussão e
imprevisíveis consequências, de vez que é público e notoriamente conhecido como
parlamentar espírita e que a frágil justificativa de auxílio às obras sociais não pode servir
para justificar a existência de tão terrível flagelo, tendo em vista ainda que não se combate
um mal menor com outro mal muito maior. Ainda com relação ao mesmo assunto,
resolveu-se divulgar o ofício dirigido ao Sr. Governador para que torne pública a atitude
do Espiritismo em face dessa questão, assim como em face dos demais ofícios tão
prejudiciais a todas as criaturas. Depois de se resolver que a leitura do relatório da
“Caravana da Fraternidade”, que foi ao Norte do País, ficasse para a próxima reunião
ordinária, dado o adiantado da hora, foi a reunião declarada encerrada às dezoito horas e
vinte minutos, depois de proferida a prece final de agradecimento pelo conselheiro Abraão
Sarraf. E, por verdadeiro, eu, Sebastião Costa, segundo secretário, lavrei a presente ata que
vai devidamente assinada por mim e pelo sr. Presidente
Sebastião Guedes da Costa, segundo secretário
Antonio Trindade, presidente
São Paulo, em 24 de fevereiro de 1.951
Aprovada na reunião do Conselho Deliberativo, realizada no dia 24 de março de 1951.

Ata # 60 - 24 de março de 1951
Reunião Extraordinária
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e quatro dias do mês de Março de mil novecentos e cinquenta e um, realizou-se
a sexagésima reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita, em caráter
extraordinário, na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a Rua Maria Paula,
número cento e cinquenta e dois, - atual Avenida de Irradiação, - na Capital do Estado de
São Paulo. Às quinze horas do dia acima mencionado, o Sr. Francisco Carlos de Castro
Neves, na qualidade de Presidente da Comissão Executiva da entidade, assume a
presidência da reunião, em virtude do seu aspecto extraordinário, e, verificando que se
encontrava presente a maioria dos Conselheiros e de membros da Diretoria Executiva,
declara iniciada a reunião inicial depois de proferida a prece inicial pelo Sr Sebastião
Guedes de Souza. Preliminarmente o Sr. Presidente, em longa, minuciosa, objetiva e
concludente exposição, explica os motivos da reunião que seria estudar a proposta a ser
apresentada pela União Social Espirita à reunião plenária a ser realizada no dia trinta e um
do corrente mês de março, com a finalidade de se estudar a maneira para efetivação da
centralização federativa estadual espírita na União Social Espirita. Depois da exposição
verbal e de manifestar a opinião da Diretoria Executiva da União Social Espírita sobre tão
magno problema, passou-se ao estudo das propostas apresentadas pela Diretoria Executiva
em forma de alteração das, digo, de disposições estatutárias, bem como de sugestões
análogas apresentadas pelo conselheiro Luiz Monteiro de Barros. Depois de amplos debates
foram aprovadas as sugestões formuladas pela Diretoria Executiva, com ligeiros acréscimos
e supressões, ficando dest’arte, concluído e aprovado o trabalho da União Social Espírita a
ser apresentado à magna Sessão Plenária a ser realizada no dia trinta e um do mês de março
em curso. A fim de poder compartilhar da discussão do ponto de ordem do dia, foi ,
inicialmente, declarada empossada a suplente do Conselho Deliberativo, sta. Nancy
Puhllman, que se encontra presente. O Sr. Carlos Jordão da Silva lembra que, devendo
chegar a São Paulo na próxima semana, a Presidente do Instituto Espírita “João
Evangelista”, seria conveniente a constituição de uma Comissão para a receber em nome
da União Social Espírita. Aprovada a sugestão, foi constituída a Comissão, integrada por
Francisco Carlos de Castro Neves, Carlos Jordão da Silva, Sras. Luiza Branco, Anita Brizza
e Sta. Nancy Puhllman. O Sr. Ary Lex, na qualidade de membro da Comissão Diretora do
Departamento de Doutrina e Cultura da União Social Espirita faz referências a um
trabalho recebido do Conselho Federativo Nacional por intermédio da Diretoria Executiva
da “USE” para efeito de estudo e sugestões, prometendo devolvê-lo o mais rapidamente
possível, tendo em vista que se trata de um trabalho da mais alta responsabilidade
doutrinária, exigindo, por isso, acurado estudo. Finalmente, resolveu-se transferir para o
dia sete de abril próximo, a reunião ordinária do Conselho Deliberativo que deveria se
realizar no dia trinta e um de março corrente, na sede da Federação Espirita do Estado de
São Paulo. Como nada mais havia a tratar, visto a reunião se destinar unicamente ao estudo
da proposta da Diretoria Executiva a ser apresentada à mencionada Sessão Plenária, foi a
reunião dada por encerrada às dezoito horas, depois da prece final de agradecimento
proferida pelo Sr. Abraão Sarraf. E, por verdade, eu, Sebastião Costa, na qualidade de
segundo secretário do Conselho Deliberativo, lavrei a presente ata que vai devidamente
assinada por mim e pelo Sr Presidente da reunião.
São Paulo, 24 de março de 1951.
Sebastião Costa, Segundo Secretário

Francisco Carlos de Castro Neves, presidente

Ata # 60A - 31 de março de 1951
Conselho Deliberativo Estadual
Aos trinta e um dias do mês de março de mil novecentos e cinquenta e um, realizou-se a
Sessão Plenária da União Social Espírita, na sede da União Federativa Espírita Paulista, a
rua João Adolfo, número cento e dezoito, primeiro andar, na Capital do Estado de São
Paulo. Às quinze horas e vinte minutos do dia acima mencionado, o sr. Francisco Carlos
de Castro Neves, presidente da União Social Espírita, assumindo a presidência da Sessão
e, verificando que se encontravam presentes os presidentes e diretores das entidades
patrocinadoras da Unificação, bem como conselheiros suplentes e diretores da União
Social Espírita, declarou aberta a reunião, depois de verificada a relação de presença e de
proferida a prece inicial pelo sr. Caetano Mero. Em seguida convidou o sr. Artur Lins de
Vasconcelos Lopes, para na qualidade de representante do Conselho Federativo Nacional,
funcionar como presidente de honra de forma atuante; o sr. Carlos Jordão da Silva para
funcionar como assessor e o sr. Sebastião Costa, como segundo secretário do Conselho
Deliberativo, para funcionar como secretário da Sessão. Ato contínuo, o sr. Castro Neves
fez longa e detalhada exposição dos motivos da convocação da Sessão Plenária, que ora se
instalava, tendo como única finalidade o estudo das possibilidades e forma de se efetivar a
centralização federativa estadual. Depois de apresentado e distribuído o trabalhado
elaborado pela União Social Espírita sugerindo reforma e adequação dos seus Estatutos,
inicia-se a apreciação do assunto. Nessa altura pondera o conselheiro Luiz Monteiro de
Barros que o Conselho Deliberativo da União Social Espírita havia decidido que, o
trabalho elaborado pela “USE” somente seria apresentado no caso de não se chegar a pleno
acordo em torno das sugestões apresentadas pelas entidades patrocinadoras. Depois de
várias ponderações, resolveu-se aceitar o trabalho elaborado pela União Social Espírita
como base para discussão, depois do estudo a ser feito pelas entidades patrocinadoras em
torno do referido trabalho. Acordou-se então, nova Sessão Plenária para as quinze horas
do dia vinte e oito de abril vindouro, a ser realizada na sede da própria União Social
Espírita, quando as entidades patrocinadoras da unificação deverão apresentar suas
opiniões em torno do trabalho elaborado pela União Social Espírita. Intervieram na
discussão os srs. Edgard Armond, pela Federação Espírita do Estado de São Paulo; e dr.
Vergueiro pela mesma entidade; Caetano Mero, pela União Federativa Espírita Paulista;
Francisco Alpiste Gomes e Antenor Ramos, pela Liga Espírita do Estado de São Paulo;
Antonio Trindade, pela Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, bem como diversos
conselheiros. Antes porém, dessa discussão, o sr. Francisco Carlos de Castro Neves
declarou empossado o suplente do Conselho Deliberativo, sr. Eurípedes de Castro que se
encontrava presente. Com a palavra o sr. Lins de Vasconcelos tece vários comentários
favoráveis à centralização federativa depois de afirmar que a presidência de honra fora
conferida ao Conselho Federativo Nacional e não a ele individualmente. Como nada mais
havia a tratar foi a Sessão dada por encerrada às dezoito horas e trinta minutos depois de
proferida a prece final pela sra. Luzia Branco. E, por verdade, lavrei a presente ata que,
depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo presidente da Sessão.
São Paulo, 31 de março de 1951.
Sebastião Costa, secretário
Em tempo: No término da reunião, o confrade Sebastiao Costa comunicou a todos que
teve ocasião de ver na tipografia de Irmãos Dupont, na rua Visconde Abaeté, 69, no Brás,

as provas de um livro difamatório de pessoas e entidades espiritas, achando conveniente
providências para evitar a publicação em apreço.
Sebastião Costa, secretário
Francisco Carlos de Castro Neves, presidente

28 de abril de 1951
Conselho Deliberativo Estadual

Aos vinte e oito dias do mês de abril de mil novecentos e cinquenta e um, à Rua Santo
Amaro, número trezentos e sessenta e dois, na Capital do Estado de São Paulo, reuniramse pela segunda vez, a Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo, e suplentes da União
Social Espírita, com os representantes da Federação Espírita do Estado de São Paulo, União
Federativa Espírita Paulista, Liga Espírita do Estado de São Paulo e Sinagoga Espírita Nova
Jerusalém, a fim de darem prosseguimento aos entendimentos no sentido de conferir à
USE, com exclusividade, o caráter de órgão federativo, de acordo com a 9ª resolução do II
Congresso Espírita Estadual. Compareceram a essa reunião os confrades cujos nomes
constam no livro de presença do Conselho Deliberativo da USE. O confrade Dr. Castro
Neves, assumindo a presidência, convidou para presidente de honra em forma atuante o
confrade Dr. Lins de Vasconcelos, representante do Conselho Federativo Nacional; para
assessor, o confrade Carlos Jordão da Silva e para secretário, o confrade Joaquim Dantas
Jr. Feita a prece de abertura pelo confrade Dr. Monteiro de Barros, o confrade Dr. Castro
Neves declarou aberto os trabalhos. Com a palavra, o confrade Dr. Guedes de Souza, este,
após considerar a importância da união propôs fosse limitado o tempo a ser dado a cada
orador. O confrade Dr. Castro Neves fez ver a impossibilidade de se adotar tal medida
porquanto os representantes das entidades patrocinadoras da USE tinham necessidade de
expor à vontade suas opiniões. Em face disso, o confrade Dr. Guedes de Souza retirou sua
proposta. O confrade Com. Armond, falando em nome das entidades patrocinadoras da
USE, disse que o movimento patrocinado desde o início por essas entidades não pode
prosseguir sem elas. E como as mesmas não podiam concordar com a proposta apresentada
pela USE, fora preciso procurar outra solução, a qual desejava apresentar. O confrade Dr.
Castro Neves esclareceu que a USE, no cumprimento de uma determinação do II
Congresso Espírita Estadual, tem agido como elemento de aproximação e que o assunto
precisa ser mesmo resolvido pelas atuais federativas, sendo motivo de júbilo o fato de terem
elas chegado tão cedo a uma decisão. O confrade Com. Armond passou então a ler a
seguinte proposta: ”Para orientar e dirigir o espiritismo no Estado de São Paulo propomos
as seguintes propostas, digo, modificações na atual estrutura da USE:
1º) A USE continuará a funcionar com o mesmo nome atual de União Social Espírita.
2º) Esse organismo se comporá de oito membros e respectivos suplentes tirados de cada
uma das entidades patrocinadoras do movimento de unificação estadual e se organizará em
forma de um Conselho Federativo Estadual.
3º) Os membros desse Conselho serão indicados privativamente pelas entidades
patrocinadoras, dois por cada uma delas.
4º) A USE poderá criar os departamentos internos de que tiver necessidade.
5º) As decisões serão tomadas por maioria de votos com recurso para as diretorias reunidas
das entidades.

6º) As entidades federativas conservarão esse caráter, bem como sua atual constituição.
7º) A USE terá autonomia no Estado por delegação das patrocinadoras.
8º) Oportunamente será organizado um regimento interno para seu funcionamento que
entrará em vigor após aprovação pelas entidades patrocinadoras.
9º) As patrocinadoras fornecerão à USE os recursos necessários para o seu funcionamento
e manutenção.
10º) A USE será o órgão oficial de ligação com o Conselho Federativo Nacional, no Rio.
11º) A sede da USE será rotativa e anual nas sedes das entidades patrocinadoras.
São Paulo, 24 de Abril de 1951.
Estas decisões são tomadas por ser, no momento, impossível transferir à USE as
características federativas de cada uma das entidades patrocinadoras.
aa) Caetano Mero, Américo Montagnini, Flavio Antonio Dacielo, Emílio Manso Vieira,
José Joaquim Oliveira, J. de Almeida Vergueiro, Francisco Alpiste Gomes, Edgard Armond,
João José Cabrera, Benedito Godoy Paiva, Cacio Leme Maciel, Antenor Barros, Paulo Alves
de Godoy, José Antonio Trindade”.
(O documento contém ainda outra assinatura que não possível compreender).
Comentando essa proposta, o confrade Com. Armond esclareceu que os estatutos da
Federação Espírita do Estado de São Paulo não lhe permitem abrir mão agora de seu caráter
federativo, não sendo possível modificá-lo antes de 1954. O confrade Antonio Trindade
perguntou a quem caberia a presidência do novo órgão, e o confrade Com. Armond
respondeu que isso seria regulado por um futuro regimento interno. O confrade Antonio
Trindade fez sentir a impossibilidade de se prever no momento até que ponto poderiam as
entidades patrocinadoras arcar com as despesas do novo organismo, ao que respondeu o
confrade Com. Armond que a amplitude do movimento dependeria justamente da
importância dos recursos que viessem a ser dados pelas patrocinadoras. O confrade Dr.
Guedes de Souza perguntou se as despesas do novo órgão seriam cobertas em partes iguais
pelas patrocinadoras e como se procederia se uma delas depois deixasse de concorrer com
sua parte. O confrade Dr. Castro Neves argumentou que, uma vez assumindo o
compromisso de apoiar financeiramente o novo órgão, nenhuma entidade poderia retirarlhe esse apoio. O confrade Dr. Monteiro de Barros quis saber se a proposta das
patrocinadoras ia ser discutida em novo congresso ou apenas pelo CD da USE. E disse:
“No II. Congresso foi pedida a renúncia do caráter federativo das atuais entidades e já que
elas não abriram mão desse caráter, bastava dar uma satisfação àqueles confrades que, no
Congresso, mais tinham pugnado pela centralização federativa em torno da USE”. Não
creio - atalhou o confrade Dr. Castro Neves, que alguém fosse ao Congresso propor o
caráter federativo exclusivamente à USE com o fito de liquidar as atuais entidades. O que
se procura é uma unidade de pontos de vista. Nada exige a existência de uma só federativa
no estado. Deve haver mais de uma, desde que se observem a mesma orientação e o mesmo

princípio de unidade. O que interessa mais que o aspecto federativo é o sentido unitário
de ação e a proposta das atuais federativas, lealmente marcadas pela DE e pelo CD da USE,
merecerá a aprovação deles. A confrade Dna. Luiza Camargo Branco levantou a seguinte
questão: “E como se procederá se algum centro quiser filiar-se à USE e não às outras
entidades?”. “Aprovada a proposta em exame, respondeu o confrade Dr. Lins de
Vasconcelos, a USE não poderia aceitar filiações, e os outros que não quisessem filiar-se às
outras federativas teriam a liberdade de organizar-se à parte, o que sempre seria melhor do
que ficarem à margem”. O confrade Dr. Monteiro de Barros perguntou: “Se o novo
congresso não aprovar a proposta das federativas, elas continuarão apoiando a USE ou esse
apoio fica condicionado à aprovação dessa proposta?”. O confrade Com. Armond
respondeu que as federativas aceitarão com prazer qualquer outra proposta do congresso
desde que seja melhor do que a delas; caso contrário, esclareceu, as federativas manterão
seu atual ponto de vista. O confrade Dr. Guedes de Souza aduziu que a USE, sem as atuais
federativas, nada é. O confrade Milano Neto pediu fosse suspensa a discussão em torno da
proposta apresentada, porquanto a sua aprovação ou desaprovação é coisa da alçada de
novo congresso. O confrade Dr. Monteiro de Barros aparteou, dizendo que a DE e o CD
da USE devem debater o assunto e apresentar ao congresso seu próprio ponto de vista. O
confrade Dr. Castro Neves considerou que a proposta deve ser detidamente estudada pela
DE e pelo CD, porque disso podem resultar maiores esclarecimentos e maior compreensão
do assunto, evitando mal entendidos no Congresso. “Não sabemos se o congresso aprovará
a proposta das federativas - disse o confrade Sebastião Costa - e devemos comparecer a ele
com elementos para uma solução satisfatória, no caso de surgirem divergências”. E
prosseguiu: “Quando se pensou organizar o Espiritismo no Brasil, as medidas tomadas
foram democráticas, e agora o que se pretende é o contrário, deixando às federativas a
prerrogativa de tomar todas as decisões. O Congresso resolveu a centralização federativa
em torno da USE e agora ficará em um impasse em frente às atuais entidades”. “Mas atalhou o confrade Dr. Castro Neves - o congresso não pode criar uma entidade federativa
sem desautorizar as existentes. O que o congresso fez foi um apelo às atuais entidades para
que se unam, e é isso que a DE e o CD da USE têm procurado facilitar dentro de suas
possibilidades”. O confrade Hugo de Freitas Cunha disse que a USE já fez o que lhe foi
determinado pelo II Congresso Espírita Estadual, cumprindo-lhe apenas convocar novo
congresso e apresentar-lhe a proposta das federativas. “As atuais entidades, esclareceu o
confrade Com. Armond, não são contrárias à convocação de novo congresso; ao contrário,
querem que este examine a proposta delas, e ficarão satisfeitas se aparecer outra proposta
melhor”. E continuou: “No II Congresso, não foi assumido o compromisso de se fazer a
centralização federativa na USE. As entidades apenas aceitaram a ideia e se prontificaram
a estudá-la, inclusive em seu aspecto jurídico. A USE foi criada para produzir a unificação
e não para se transformar em uma quarta entidade federativa. A USE continuará como
uma legenda; e cabe à sua Diretoria Executiva divulgar no estado inteiro a atual proposta
das entidades federativas, comentando-a o mais largamente possível, para que os
participantes do novo congresso a ele compareçam bem informados”. O confrade Alpiste
Gomes disse que, no II Congresso, a Liga Espírita do Estado de São Paulo teve em vista
tirar o caráter federativo às atuais entidades e dá-lo exclusivamente à USE, e que se assinou
a proposta em discussão foi porque estava em minoria. A seguir, leu extenso artigo
estampado no “Luminar” de 1 a 15 de abril corrente, sob o título, “Centralização
Federativa”. O confrade Dr. Ary Lex pediu fosse esclarecido se a nova USE teria mais força
do que a atual para dar assistência doutrinária aos centros. Sendo 4 as patrocinadoras
desejava saber que rumo se daria à orientação doutrinária, no caso de elas divergirem nesse

setor. O confrade Com. Armond esclareceu que a nova USE criaria os departamentos que
achasse necessários e que as entidades certamente teriam o compromisso de executar o que
os seus representantes no Conselho viessem a deliberar. O confrade Abrahão Sarraf propôs
a fixação de um prazo para a nova USE funcionar nas normas da proposta apresentada,
passando a ter, depois disso, com exclusividade, o caráter federativo. O confrade Com
Armond respondeu que, a fim de não se modificar tanto a proposta, convinha serem
apresentadas à parte as emendas ou alterações que julgassem justo fazer-lhe, mesmo antes
do congresso. Falando em nome a União Federativa Espírita Paulista, o confrade Cabrera
disse que aquela entidade tinha assinado a proposta porque a considerava boa, parecendolhe haver certa incoerência no fato de ter a Liga Espírita do Estado de São Paulo assinado
a mesma proposta e publicado em seu jornal o artigo lido pelo confrade Alpiste Gomes.
Este aparteou, dizendo que lera aquele artigo justamente para não se atribuir à Liga essa
incoerência. A seguir, falou o confrade Dr. Almeida Vergueiro, que disse: “Como diretor
da Federação Espírita do Estado de São Paulo e com a responsabilidade de jurista, esclareço
que não há de nossa parte, oposição à centralização federativa em torno da USE. Desde
que as entidades patrocinadoras receberam a proposta da USE, cabia-lhes dar sua opinião
sobre o caso. A Federação possui certos princípios que não pode contrariar assim
imediatamente, pois tem responsabilidade perante os outros que lhe são filiados. Vendo a
impossibilidade de transferir seu caráter federativo, assinou a proposta em exame, que
considera a melhor solução no momento”. Por fim, usou da palavra o confrade Dr. Lins
de Vasconcelos, que manifestou sua satisfação pela conduta dos presentes no exame do
problema da unificação. “As entidades federativas, disse, têm o zelo natural pelos princípios
espíritas em seus círculos e nada de mau há nisso. Conheço os seus pontos de vista e sei
que elas não fazem questão fechada de manter o atual estado de coisas, mas estudam o caso
de uma representação unitária pela USE sem qualquer paixão. A USE tem, pois, várias
colunas para sustentá-las e vejo em tudo isso um futuro promissor”. Depois de fazer outras
considerações, concluiu dizendo: “Sinto que estamos no início de uma grande fase. Somos
como pilha de tijolos soltos, porém a argamassa do entendimento entre todos nos
transformará numa muralha capaz de suportar a todos os embates. Dia virá em que
bendiremos o esforço que estamos empregando para realizar o desejo da união e
fraternidade sob a bênção de Deus”. Ninguém mais querendo usar a palavra, a confrade
Dna. Luiza Camargo Branco fez a prece de encerramento, após a qual o confrade Dr. Castro
Neves deu por finda a reunião. Eu, Joaquim Santos Júnior, que taquigrafei o que nela foi
dito, lavrei esta ata, que lida e aprovada, é por mim e pelos demais assinada.
São Paulo, 28 de abril de 1951.
Joaquim Santos Junior, secretário
Francisco Carlos de Castro Neves, presidente

26 de maio de 1951
Conselho Deliberativo Estadual
Ata da Sessão Plenária realizada em 26 de maio de mil e novecentos e cinquenta e um, à
Rua Santo Amaro 362, a reunião teve início às quinze horas e quarenta minutos com a
presença dos Conselheiros e Suplentes que assinaram o livro de presença. A reunião foi
presidida pelo representante da Federação Espírita, Senhor Sebastião Guedes de Souza que
pediu ao senhor José Panetta para fazer a prece de abertura. Funcionaram como secretário
as senhoras Luiza Peçanha Branco e Anita Briza, respectivamente como primeira e segunda
secretárias. Pela primeira secretária foi lido o relatório número dez da Diretoria Executiva.
Foram distribuídas cópias da proposta que foi apresentada à Assembleia da USE, no dia
28 de abril do corrente ano que postas em discussão ficou resolvido o seguinte: 1) Pedir à
DE, que convide os delegados regionais para uma reunião extraordinária no sábado, dia 07
de julho próximo futuro, com o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva a fim de
estudarem uma contra proposta a ser apresentada pelo Conselho da USE às
patrocinadoras, no domingo imediato, dia 08 de julho; 2) Notificar as federativas e marcar
a referida reunião com as mesmas; 3) Enviar aos delegados essas deliberações, bem como a
proposta feita pela USE às patrocinadoras e a contra proposta apresentada por esta à USE;
4) Notificar a União Federativa Espírita que ela está sem representante no Conselho
Deliberativo; 5) Oficiar à Liga Espirita que o Doutor Domingos Antonio D Ângelo Neto
não tem comparecido às reuniões do Conselho; 6) Oficiar ao Dr. Odilon Negrão
convidando-o a comparecer às reuniões, sob pena de perder seu cargo no Conselho
Deliberativo. O Sr. Senhor J. J. Oliveira informa que esteve em Bauru, no dia 30 e 31 de
abril, último, representando a USE. O Sr. Paneta traz ao conhecimento dos Conselheiros
que o Capitão Genésio Nitrini deixou de comparecer à reunião do 21 de abril próximo
passado, na Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, quando estava escalado para falar em nome
da USE. Deixou-se de proceder a leitura da ata da reunião anterior, em virtude do segundo
secretário, Sr. Sebastião Costa que estaria com o livro de atas. Nada mais havendo a tratar,
a reunião foi encerrada às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, e eu, segunda
secretária, lavrei a presenta ata, a qual assino juntamente com o Sr. Presidente.
São Paulo, 26 de maio de 1951.
Anita L. Briza, segunda secretária
Sebastião L. Guedes de Souza, presidente

30 de junho de 1951
Conselho Deliberativo Estadual
Aos 30 dias do mês de junho de 1951, à Rua Santo Amaro 302, reuniu-se o conselho da
USE. Na falta do Presidente da reunião e não havendo substituto foi convidada a confrade
Anita Briza e para secretariar Manso Vieira. Estando presentes os confrades
Ary Lex.,
Anita Briza,
Emílio Manso Vieira,
Genésio Nitrini,
Sebastião Guedes de Souza,
B. Milano Neto,
Luiz Monteiro de Barros,
Abraão Sarraf,
Apolo Oliva Filho,
J. J. Oliveira,
Antonio Batista Lino e
Sebastião Costa
que se fez representar por escrito. Foram lidas as atas atrasadas dos dias 28 de abril e a
última do Conselho, as quais foram aprovadas. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia,
constando o seguinte:
1- Foi aprovado o item 1º do Relatório da DE.
2- Ficou consignada que à reunião do dia 27 dos representantes do interior, se convide
também as uniões Distritais
3- Que a DE oficie ao confrade Jony Doin, consultando-o sobre a possibilidade de sua
assiduidade as reuniões e caso o confrade não possa continuar como procurador da
USE ou não responda dentro de 10 dias, que a DE sugira um nome a ser designado
para o cargo de procurador.
4- Foi aprovada a indicação do confrade Joaquim Guedes (?) como suplente.
5- Foi designado o suplente Apolo Oliva Filho para preencher a vaga deixada por
Odilon Negrão.
6- Lido o relatório do CFN foi o mesmo aprovado pelo CD.
7- O confrade Emílio Manso Vieira apresentou a seguinte proposta: a) criar uma
comissão com o objetivo de ser estudada a proposta que a USE apresentou às
federativas a fim de se procurar uma possibilidade conciliatória, tendo em vista a
reposta do CD à proposta dos patrocinadores; b) convocar uma reunião conjunta
CD/DE para o dia 14/07/51 a fim de ser apresentada a nova proposta que que
deverá ser levada à reunião aos membros do interior e federativas. Depois de
amplamente discutido o assunto, foi a proposta aprovada e designada a seguinte
comissão: Luiz Monteiro de Barros, Castro Neves, Carlos Jordão da Silva, Emílio
Manso Vieira. Nada mais havendo a ser tratado, lavrei a presente ata que assim
firmo com o Pesidente.
Anita L. Briza, presidente
Emílio Manso Vieira, secretário

Ata # 61 - 28 de julho de 1951
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e oito dias do mês de julho de mil novecentos e cinquenta e um, realizou-se a
sexagésima primeira reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita em sua
sede social à rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e dois, contando com a presença
de número legal de conselheiros, membros da Diretoria Executiva, representantes das
entidades patrocinadoras e delegados do interior do Estado, conforme se verifica pelo “livro
de presença”. Às quinze horas e vinte minutos, o sr. Francisco de Castro Neves, na
qualidade de presidente executivo assume a direção dos trabalhos justificando sua
presidência, visto se tratar de uma reunião conjunta, em sequência às demais realizadas
com a finalidade de serem estudadas as propostas apresentadas relativamente à situação da
União Social Espírita em face da recomendação do segundo Congresso Estadual Espírita.
Depois da prece inicial, o sr. Francisco Carlos de Castro Neves convidou o sr. Carlos Jordao
da Silva para secretariar a reunião. Ato contínuo o sr. Presidente fez detalhado histórico
das atividades desenvolvidas pela União Social Espírita no sentido de dar cumprimento a
sugestão do segundo Congresso Estadual Espírita, relativamente à centralização federativa,
passando, por fim, a ler a sugestão apresentada pela Comissão Especial, constituída na
última reunião. À proporção que ia lendo, o sr. Presidente ia comentando os itens
apresentados, a fim de demonstrar as possibilidades de uma conciliação entre as duas
propostas pelas entidades patrocinadoras. A proposta da Comissão Especial e aceita por
todos com ligeiras alterações. Em seguida o sr. Edgard Armond, falando em nome das
quatro entidades patrocinadoras apresentou mais uma proposta que designou de definitiva,
bastante semelhante à proposta da Comissão Especial, travando-se, então, acalorados
debates, com a participação de conselheiros, diretores, representantes das patrocinadoras,
das Uniões Municipais do interior do Estado e das Uniões Distritais da Capital. Resolveuse, finalmente, promover amplo esclarecimento em torno das propostas apresentadas, já
agora com possibilidades de serem concentradas numa só e apresentada ao Congresso
Extraordinário para apreciação depois de esclarecedores debates em todo o Estado. Como
nada mais havia a tratar, foi a reunião encerrada às dezoito horas depois de proferida a
prece final de agradecimento. E por verdade, eu, Carlos Jordão da Silva, fiz lavrar a presenta
ata que, depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada.
São Paulo, 28 de julho de 1951.
Carlos Jordão da Silva, secretário
Francisco Carlos de Castro Neves, presidente

Ata # 62 - 25 de agosto de 1951
Conselho Deliberativo Estadual
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de mil novecentos e cinquenta e um, realizou-se a
sexagésima segunda reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita em sua
sede social, à Rua Santo Amaro, número trezentos e sessenta e dois, na Capital do Estado
de São Paulo. Às quinze horas e dez minutos do dia acima mencionado verificando-se que
se achavam presentes vários conselheiros e suplentes em número legal para deliberar,
conforme se verificou pelo livro de presença, o sr. J. J. Oliveira, representante da Federação
Espírita do Estado de São Paulo, assumiu a presidência da reunião convidando o sr.
Sebastião Luiz Guedes de Souza para proferir a prece inicial. Ato contínuo solicitou à sra
Luiza P. C. Branco, na qualidade de primeira secretária do Conselho Deliberativo para
proferir a leitura do expediente. Em seguida ouviu-se a leitura do relatório número treze da
Diretoria Executiva, a súmula dos trabalhos do Conselho Federativo Nacional, em sessão
realizada no dia quatro de agosto corrente, apresentada pelo sr. Carlos Jordão da Silva,
representante de São Paulo no mencionado Conselho, bem como a leitura proposta para
a resolução de problema da Unificação Estadual do movimento espírita, apresentada em
caráter definitivo pelas entidades patrocinadoras da União Social Espírita. A seguir passouse a deliberar sobre o relatório da Diretoria Executiva, resolvendo-se indicar o nome do sr.
Eurípedes de Castro para exercer as funções de Procurador da União Social Espírita em
substituição ao sr. Joni Doin, solicitar a atenção da Diretoria Executiva para a redação dos
itens quatro, sétimo e décimo da proposta apresentada pelas entidades patrocinadoras em
dezessete de julho p. passado, referente a resolução do problema da Unificação do
movimento espírita estadual, de vez que na reunião conjunta realizada no dia vinte e oito
do mesmo mês, concordaram com ligeiras alterações na redação dos citados itens,
relativamente aos recursos das deliberações do Conselho e da Diretoria Executiva, as
entidades filiadas, tendo em vista a existência de Uniões Municipais e Distritais
constituídas de entidades espíritas legalmente organizadas, como base fundamental do
trabalho de unificação orgânico- doutrinária, adotada pela União Social Espírita e,
finalmente, sobre o destino do patrimônio da União Social Espírita no caso de sua
dissolução. Resolveu-se ainda: sugerir à Diretoria Executiva a realização do Congresso
Extraordinário para os dias vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete de janeiro próximo
futuro.; envio de circulares às entidades espíritas estaduais, municipais e distritais sobre as
festividades programadas para os dias três e cinco de outubro próximo em comemoração
do aniversário de nascimento de Allan Kardec e estabelecimento do Pacto Áureo, firmado
no Rio de Janeiro em 1949 - mil novecentos e quarenta e nove, entre a Federação Espírita
Brasileira e as entidades federativas estaduais, dele resultando as constituição atual do
Conselho Federativo Nacional, bem como solicitar à Diretoria Executiva a expedição de
comunicações aos srs. Herculano Pires e Joni Doin, cientificando ao primeiro da perda do
seu mandato como conselheiro em virtude de cinco faltas sucessivas sem motivos
devidamente justificados e sua indicação para suplente do mesmo Conselho e, ao segundo,
sobre a necessidade de sua apresentação e comparecimento às reuniões do Conselho em
virtude da cessação de suas atividades da Diretoria Executiva, devendo preencher a vaga do
sr. Herculano Pires, e ainda aos srs. Edgard Armond, B. Godoi Paiva, Gilberto Ribeiro
Gonçalves, Paulo Alves de Godoi e Heitor S. Cardoso, sobre a indicação dos mesmos para
a suplência do Conselho, preenchendo vagas existentes, conforme resolução que acabava
de tomar na presente reunião. Prosseguindo, dona Anita Brizza comunica que a Sociedade
de Estudos Espírita “3 de outubro” recebeu, por doação, um terreno em Campos do Jordão,
doado pela Prefeitura daquele município, devendo ser construído ali um hospital

destinado aos tuberculosos pobres, e, lembrou ainda a necessidade de se sugerir aos
próximos Congressos Espírita a adoção de certas providências capazes de salvaguardar o
bom nome do Espiritismo em face da existência de inúmeros antros de exploração da
crendice popular, rotulados de “centros espíritas”. O Conselheiro Sebastião Costa leu, para
conhecimentos de todos, a cópia do relatório das atividades da União Distrital Brás-Belém,
apresentando a Diretoria Executiva da União Social Espírita e o conselheiro Sebastião Luiz
Guedes de Souza levou ao conhecimento do Conselho que está sendo organizada a
primeira “Semana Espírita” de Santo André, com a cooperação de todos os Centros
daquele vizinho município e que deverá se realizar nos dias vinte e um a vinte e oito de
outubro próximo. Como nada mais havia a tratar foi a reunião declarada encerrada às
dezoito horas, depois de resolver que a presidência da próxima reunião, a realizar-se no dia
vinte e nove de setembro vindouro e após a prece final de agradecimento. E, por verdade,
eu, Sebastião Costa, segundo secretário do Conselho, lavrei a presente ata que assino com
o presidente da reunião.
São Paulo, 25 de Agosto de 1951.
Sebastião Costa, segundo secretário
J. J. Oliveira, presidente

Ata # 63 - 29 de setembro de 1951
Conselho Deliberativo Estadual

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de mil novecentos e cinquenta e um, realizou-se
a sexagésima terceira reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita, em sua
sede social à Rua Santo Amaro, número trezentos e sessenta e dois, na capital do Estado
de São Paulo. Às quinze horas e dez minutos do dia acima mencionado, o Sr. Francisco
Alpiste Gomes, na qualidade de presidente indicado pela última reunião, como
representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo, verificando que se acha presente
número legal de Conselheiros conforme assinaturas no “Livro de Presença”, declarou
aberta a sessão depois de proferida a prece inicial. Ato contínuo foi dada a palavra ao Sr.
Secretário a fim de proferir a leitura da Ata da reunião anterior. Uma vez feita a leitura,
notou-se a falta de referência à aprovação da ata anterior e a indicação do Sr. Francisco
Alpiste Gomes, como representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo para presidir
a reunião seguinte. Resolveu-se ainda retificar a parte referente à 1ª Semana Espírita de
Santo André na parte onde se disse “todos os Centros Espíritas” para: quase todos os
Centros Espíritas. Com essas retificações foi a ata declarada aprovada. Em seguida foi
considerado empossado no cargo de suplente do Conselho , o Sr. Heitor S. Cardoso que
se achava presente, atendendo à resolução da reunião anterior em convidá-lo para o
preenchimento da vaga existente. Prosseguindo, tomou-se conhecimento da justificação do
Sr. Apolo Oliveira Filho que delegou poderes ao Sr. Ary Lex para o representar. Em
continuação, o Sr. Presidente solicita à Sra. Dª Luiza P. C. Branco a fazer a leitura do
Expediente na qualidade de 1ª Secretária do Conselho. Terminada a leitura, passou-se à
apreciação do mencionado Expediente que constava de um relatório da Diretoria Executiva
acompanhado de cartas dos Srs. Edgard Armond, B. Godoi Paiva e J. Herculano Pires, por
onde os dois primeiros se escusavam em aceitar o cargo de suplente do Conselho, alegando
motivos de saúde e o último solicitando licença por seis meses das funções e cargo de
Conselheiro. Como a carta do Sr. Herculano Pires fora feita sem data e recebida pela
secretaria da “USE” em trinta de agosto de mil novecentos e cinquenta e um, isto é, cinco
dias após a resolução do Conselho declarando a perda do seu mandato em virtude de cinco
faltas sucessivas ás reuniões do Conselho, e, convidando-o a preencher um das vagas de
suplente do mesmo Conselho, indagou-se da secretaria em que havia sido feita a
comunicação referente à decisão mencionada. Verificando-se que a decisão, digo, que a
comunicação fora feita em data de trinta e um do mesmo mês e ano, resolveu-se reiterar
aquela carta, a fim de que o Sr. J. Herculano Pires se cientifique, em definitivo da
deliberação do Conselho, entendendo que ela atende perfeitamente aos desejos e interesses
do referido confrade, possibilitando-o comparecer às reuniões do Conselho em que lhe for
possível na qualidade de suplente, sem a obrigatoriedade que deve ser observada pelos
Conselheiros. Resolveu-se reiterar a comunicação ao sr. Jonni Doin, objetivando obter
resposta por escrita. Nessa altura retiraram-se os Conselheiros Anita Brizza e depois Emílio
Manso Vieira alegando motivos imperiosos. Ainda com relação ao Expediente, resolveu-se
louvar a indicação do Sr. Carlos Jordão da Silva para representar a “USE” no II Congresso
Espírita do Rio Grande do Sul. Prosseguindo o Sr. Sebastião Costa na qualidade de
membro da Comissão Diretora do departamento de Propaganda, deu conhecimento ao
Conselho das atividades desse Departamento, conforme relatório apresentado à Diretoria
Executiva. Apelou as Comissões Diretoras dos demais Departamentos constantes do
Planejamento aprovado, a fim de que iniciem suas atividades, tendo em vista que uma vez

superada a longa fase de estudo da questão da centralização federativa e determinada a data
do III Congresso Estadual, nada mais justo do que se trabalhar, no campo das realizações
objetivas, por intermédio dos mencionados Departamentos, possibilitando, dessa forma, à
“USE” apresentar trabalhos apreciáveis ao Congresso extraordinário, além das sugestões
referentes à recomendação de estudo das possibilidades da centralização federativa
estadual, aventada pelo II Congresso. Finalmente, sugeriu o nome do Sr. Dr. Julio de Abreu
Filho para preencher a vaga existente na Comissão Diretora do Departamento de
Propaganda, integrada atualmente pelo próprio Sr. Sebastião Costa e por Dna. Luiza P. C.
Branco, tendo em vista que aquele Sr. já vem colaborando com a Comissão Diretora de
maneira satisfatória. Nessa altura surgiu acalorada discussão em torno desta sugestão,
resolvendo-se apreciá-la na próxima reunião. Em face da falta de número legal para
deliberar motivada pela retirada de Conselheiros depois do início da reunião por motivos
que justificaram, foi a reunião declarada encerrada às dezessete horas e vinte e cinco
minutos. E, por verdade, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme vai
assinada pelo secretário e pelo Sr. Presidente da sessão.
São Paulo, 29 se Setembro de 1951.
Sebastião Costa – 2º Secretário
Francisco Alpiste Gomes, presidente

Ata # 64 - 24 de novembro de 1951
Conselho Deliberativo Estadual

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de mil novecentos e cinquenta e um, realizouse a sexagésima quarta reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita, em sua
sede social à Rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e dois, na Capital do Estado
de São Paulo. Às quinze horas e dez minutos do dia acima mencionado, o Sr. José Panetta,
na qualidade de representante da Sinagoga Espírita “Nova Jerusalém” assume a presidência
da sessão, visto caber a essa entidade a direção da reunião, de acordo com o sistema de
rodízio. Ato contínuo, solicita à Conselheira Luiza P. C. Branco para proferir a prece inicial
e, logo depois, dá por aberta a sessão. Em prosseguimento, o Sr. Presidente determinou a
leitura do Expediente e do Relatório da Diretoria Executiva, o que foi feita pela primeira
secretária do Conselho, depois de lida e aprovada a ata da reunião anterior. Uma vez lido
o Expediente e Relatório, passou-se à discussão desses documentos, verificando-se que, do
expediente constava apenas um súmula da ata da reunião do Conselho Federativo Nacional
realizada no dia seis de outubro do corrente ano. Em seguida, iniciou-se a discussão dos
documentos que acompanhavam o relatório da Diretoria Executiva que eram: um
anteprojeto do Regimento Interno para o próximo Congresso Estadual Espírita e o
programa do mesmo Congresso. Quanto ao Regimento Interno foram aprovadas as
seguintes modificações: depois de ampla discussão de todos os seus artigos: a) acrescentar
um parágrafo único ao artigo primeiro nos seguintes termos: “Caso haja tempo e
conveniência, o Congresso poderá deliberar sobre outros, considerados de relevante
importância; b) dar à alínea “b” do artigo segundo a seguinte redação: “de representantes
de organizações espíritas da Capital e do interior, adesas ou não à USE, desde que na
localidade ou região não haja, funcionando regularmente, nenhuma União Distrital ou
Municipal”; c) suprimir o item “c“ em face da nova redação do item “d”, do mesmo artigo;
d) acrescentar ao item “d“ do anteprojeto mais o seguinte: “devidamente registrada e que
não pertença a nenhuma organização representada”; e) suprimir o tem “e“ em face das
dificuldades que acarretaria, bem como suprimir os itens “f“ e “g”, por desnecessários ; f)
acrescentar um item ao artigo segundo que deverá ocupar a alínea “a“ nos seguintes dizeres:
“de representantes das entidades patrocinadoras devidamente credenciados para tomar
deliberações definitivas, tendo cada uma delas, direito a um voto”; g) acrescentar um artigo
assim redigido “Art. ... - Será permitida a presença de confrades que, em caráter pessoal,
derem previamente sua adesão, podendo apresentar sugestões, não tendo, contudo, direito
a voto”. Ao ser estudado o artigo quarto do anteprojeto do Regimento Interno, surgiu uma
dúvida quanto à competência do Congresso Extraordinário e poderes de sua Mesa
Diretora, tendo em vista sua própria finalidade. Consultando os Estatutos da “USE“, de
acordo com uma cópia datilografada que acabava de ser fornecida pela Diretoria Executiva,
a Comissão Diretora do Departamento de Propaganda concluiu-se pela inconveniência da
realização do Congresso Extraordinário poucos meses antes da convocação do Congresso
Ordinário, dada a impossibilidade de reforma dos Estatutos antes do Terceiro Congresso
Ordinário, conforme se verifica pelo artigo quarenta e quatro, concorde com o artigo
quarenta e um, e ainda: a impossibilidade de renovação do Conselho Deliberativo e
respectiva Comissão Executiva antes do término de seu mandato de dois anos, conforme
dispõe o artigo dezessete e seu parágrafo único. Notou-se que essa observação não pode ser
feita antes, visto não possuir o Conselho Deliberativo uma cópia fiel dos “Estatutos da
USE” reformados e aprovados pelo Segundo Congresso Estadual Espírita, tendo em vista

a informação prestada pela Diretoria Executiva em seu Relatório no 15 – quinze - de vinte
e cinco de outubro do corrente ano. Em vista disso, isto é, da falta do registro por parte do
ex-procurador Sr. Joni Doin, bem como a falta de devolução dos originais que lhe foram
entregues, resolveu se constituir uma comissão integrada pelos Conselheiros: Luiz
Monteiro de Barros e sr. Carlos Jordão da Silva, para, assistidos pelo Sr. José Herculano
Pires, recomporem com a máxima fidelidade e exatidão possíveis, os Estatutos aprovados,
tendo por base as atas do Congresso Ordinário que os reformou e aprovou, outros escritos
que mereçam fé, também a cópia datilografada fornecida ao Departamento de Propaganda.
Em face da dúvida surgida e, considerando que, não tendo sido possível a convocação do
Congresso Extraordinário dentro do prazo estabelecido pelo Segundo Congresso Espirita
Estadual, independentemente dos esforços dispendidos pelo Conselho Deliberativo; que
entre a convocação do Congresso Extraordinário para janeiro e o Congresso Ordinário de
junho medeia um espaço de tempo muito exíguo, que, por força de disposições estatutárias
o Congresso Extraordinário não poderá eleger e dar posse ao novo Conselho Deliberativo
e respectiva Diretoria Executiva; que as Uniões Distritais e Municipais, bem como os
membros regionais já foram devidamente inteirados das démarches referentes à centralização
federativa recomendada pelo II Congresso Espírita Estadual na reunião plenária realizada
em julho do ano em curso e que as entidades adesas à USE poderão ainda ser melhor
informadas dos resultados finais de todo o trabalho sobre o assunto, por meio de ampla e
intensa divulgação da exposição constante da primeira parte da Circular número quarenta
e sete já confeccionada pela Diretoria Executiva, que não há a mínima inconveniência em
se deliberar sobre problemas de unificação e centralização federativa no próprio Congresso
ordinário a ser realizado em princípios de junho de mil e novecentos e cinquenta e dois,
isto é, dentro de seis meses, portanto, o Conselho Deliberativo resolveu – reformando sua
decisão anterior – não convocar o Congresso Extraordinário, cujo fim exclusivo seria
resolver sobre a questão da centralização federativa, de vez que a reforma estatutária
somente poderá ser feita pelo III Congresso Espírita Estadual a realizar-se no ano vindouro.
Em consequência dessa deliberação, resolveu o Conselho Deliberativo promover uma
reunião extraordinária, em conjunto com a Diretoria Executiva para às quinze horas do dia
primeiro de dezembro próximo, a fim de serem assentadas as providências necessárias para
a convocação do III Congresso Espírita Estadual, de acordo com a presente deliberação.
Relativamente aos Estatutos da “USE“ em poder do Sr. Joni Doin, resolveu-se convidar o
referido confrade, por intermédio da Diretoria Executiva, a efetuar a devolução dos
mencionados documentos dentro do prazo de oito dias, contados da data de entrega do
oficio, ficando moralmente responsável pelo provável extravio de tão importantes
documentos que lhes foram confiados na qualidade de Procurador, ao tempo da entrega
para registro na forma prevista por Lei. Como nada mais ainda havia a tratar o Sr.
Presidente deu por encerrada a reunião às dezoito horas e vinte minutos, depois da prece
final proferida pelo conselheiro Luiz Monteiro de Barros E, por verdade, eu, Sebastião
Costa, segundo secretário, lavrei a presente ata que vai devidamente assinada
São Paulo, 24 de novembro de 1.951
Sebastião Costa, secretário,
José Panetta, presidente

