
1946
Atas de Reunião

COMISSÃO CENTRAL
EXECUTIVA

05, 10, 12, 19, 23 e 28 de Janeiro
06, 09 e 27 de Fevereiro

06, 09, 13, 20, 23 e 27 de Março
03, 10 e 17 de Abril

01, 08, 15, 22 e 29 de Maio
05, 12, 19 e 26 de Junho
10, 17, 24 e 31 de Julho

07, 14, 20 e 27 de Agosto
03, 10, 17 e 24 de Setembro
01, 08, 15 e 22 de Outubro

19 e 21 de Novembro
03, 10 e 17 de Dezembro



Ata no 1 - 5 de janeiro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da primeira reunião da Comissão Central Executiva nomeada em Assembleia Geral 
constituída de representantes da Federação Espírita do Estado de São Paulo, União 
Federativa Espírita de São Paulo, Liga Espírita do Estado de São Paulo e Sinagoga Espírita 
e realizada na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, à av. Irradiação 158 no 
dia 5 de janeiro de 1946. - Com a presença dos srs. Com. Edgard Armond, Dr. José de 
Almeida Vergueiro, Sr. B. Milano Neto e Dr. Amarante, e presidida pelo Com. Armond. 
Iniciada a reunião às 20,30 horas com prece proferida pelo dr. Presidente. A primeira 
proposta consistiu em se dar ao trabalho de arregimentação expondo a legenda de 
Movimento de Unificação Espiritualista - MEU, proposta esta apresentada pelo Com. 
Armond, a qual foi aprovada com a emenda apresentada pelo Sr. Milano Neto alterando 
para Movimento de Unificação Espírita. Ainda por proposta do sr. Presidente ficou 
aprovado a indicação de um membro desta Comissão, mensalmente para dirigir os 
trabalhos, convocar as reuniões e assinar a correspondência com o Secretário Geral, sendo 
que esta indicação, cada mês, recairá em um representante de cada entidade federativa 
representada nesta Comissão. Ficou aprovada a indicação do sr. Milano Neto para o mês 
de janeiro em curso. Ficou aprovada a realização de 2 reuniões semanais desta Comissão. 
Ficou resolvido que cada entidade Federativa aqui representada remeta circulares discretas 
aos Centros que lhe são filiados ou adesos, comunicando-lhes que foi feito um 
congraçamento, na Capital, entre as entidades federativas, para unificação do pensamento 
espírita no Estado, aconselhando os centros dos bairros e do interior que façam o mesmo 
e aguardem instruções que serão dadas oportunamente. Foi aprovado por unanimidade 
organizar a Comissão da seguinte maneira: a) Um órgão supervisor formado pelos seis 
representantes das entidades federativas. b) órgãos de execução formados inicialmente por 
uma Secretaria Geral e quatro seções a qualquer tempo desdobráveis, a saber: de 
propaganda, de fundos, eleitoral e jurídico. Igualmente ficou estabelecido que como regra 
geral a arregimentação dever ser documentada na forma de compromissos e assinaturas 
individuais em listas ou livros apropriados. Nada mais sabendo a tratar foi dada por 
terminada a presente reunião após a prece de encerramento. De tudo o que foi dito lavrou-
se esta ata que vai assinada por todos os presentes. 
 
Assinaturas. 







Ata # 2 - 10 de janeiro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da Segunda Reunião da Comissão Executiva do M. U. E. realizada dia dez de janeiro de 1946. 

 
Aos dez de janeiro de 1946 na sede da Federação Espirita do Estado de São Paulo, presentes os srs.  
Milano Neto, Amarante, Anita Brisa, José Almeida Vergueiro e Antônio Rodrigues Montemor, deu-se 
inicio à reunião da Comissão Executiva do Movimento Unificador Espirita com a prece proferida por 
Antônio Rodrigues Montemor por indicação do sr. Presidente sr. Milano Neto. O primeiro assunto 
ventilado foi referente a que nenhum membro da Comissão, pessoalmente fale em nome do Movimento, 
sem delegação expressa da Comissão, quer pela imprensa, tribuna ou rádio, proposta esta aprovada por 
unanimidade, assim também a de que nenhum, digo, o M. U. E. não se envolverá em disputa de caráter 
público. Por proposta do sr. José de Almeida Vergueiro foi aprovada a indicação do sr. Antônio 
Rodrigues Montemor para o cargo de Secretário Geral do M. U. E. e sr. Franklin de Almeida para 
Tesoureiro, ficando os demais cargos criados em reunião anterior para serem preenchidos 
oportunamente. Por indicação do sr. Antônio Rodrigues Montemor fica aprovado os dias de 4ªs. feiras 
e sábados às 20,30 horas para a realização das reuniões da Comissão Executiva do M. U. E. Nada mais 
havendo a tratar, após a prece proferida pelo sr. Presidente, foi encerrada a reunião da qual eu secretário 
geral lavrei a presente ata que vai assinada por mim e todos os demais membros presentes à reunião. 
 
S. Paulo, 10 de janeiro de 1946. Antônio Rodrigues Montemor. 
 
Em tempo a sra. Anita Brisa esteve presente à reunião como representante da Liga Espírita do Estado de 
São Paulo, membro da Comissão Executiva do Movimento de Unificação Espírita, e o sr. Antônio 
Rodrigues Montemor, como substituto do Com. Edgard Armond, membro representante da Federação 
Espírita do Estado de S. Paulo. Em tempo: onde se escreveu a palavra Executiva leia-se Central, com 
referência à Comissão. 
 







Ata # 3 - 12 de janeiro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da terceira reunião da Comissão Executiva do Movimento de Unificação Espírita realizada na 

sede da Federação Espírita do Estado de S. Paulo, em 12 de janeiro de 1946. 
 
Aos 12 de janeiro de 1946, presentes os srs. Milano Neto, José de Almeida Vergueiro, Anita Brisa, 
Franklin de Almeida e Antônio Rodrigues Montemor, foi iniciada a reunião do Movimento de 
Unificação Espírita, digo, da Comissão Executiva as 20,30 com a prece habitual proferida pelo sr. 
Presidente, sr. B. Milano Neto. Iniciando-se em seguida a ordem do dia, foi pelo sr. Presidente indicado 
o nome do sr. Emílio Manso Vieira para o cargo de 1º Secretário, o qual posto em votação foi aprovado 
por unanimidade. Em seguida foi dado posse ao sr. Franklin de Almeida no cargo de Tesoureiro para o 
qual fora nomeado em reunião anterior. Com a palavra o sr. Tesoureiro o qual agradeceu a escolha de 
seu nome pela Comissão Executiva, e finalizou fazendo o donativo de 5.000,00 cruzeiros para as 
primeiras despesas do M. U. E.  O sr. Presidente agradeceu em nome da Comissão a lembrança e 
concedeu a palavra à representante da Liga Espírita a qual reportou-se com entusiasmo à oportuníssima 
ideia do sr. Franklin de Almeida por seu turno à disposição da Comissão um donativo de 500,00 
cruzeiros. Tal gesto foi igualmente muito bem recebido por todos, expressando o sr. Presidente o 
agradecimento dos organizadores do Movimento de Unificação Espírita. Em seguida lembra o sr. Milano 
Neto a necessidade de se organizar o regimento interno da Comissão Executiva, visto que tendo-se já 
providenciado a criação e lotação de departamentos, conforme atos aprovados em reuniões anteriores, 
se faz mister saber as atribuições a eles consignados, sem o que, impossível seria o seu funcionamento. 
Após a discussão ocorrida em torno do assunto em que tomaram parte todos os membros presentes, 
ficou assentada a nomeação de uma comissão para a confecção deste regulamento, integrada pelos srs. 
Franklin de Almeida e sr. Amarante, com assistência de d. Anita Brisa. Cogitou-se em seguida da 
instalação da sede, tendo sido apresentada a oferta de uma sala por sr. José Ribeiro de Carvalho, por 
intermédio do sr. Vergueiro, a qual foi rejeitada, visto não consultar os interesses da Comissão. Como a 
Federação Espírita possui uma sala vaga no prédio de sua propriedade vizinho à sede da mesma, 
encarregou-se o sr. Montemor de entrar em entendimento com a mesma sobre a concessão da mesma à 
Comissão. Nada mais havendo a tratar, após a prece proferida pelo representante da Liga Espírita, foi 
encerrada a reunião da qual eu Antônio Rodrigues Montemor, Secretário Geral, lavrei a presente ata a 
qual após lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 
 
S. Paulo, 12 de janeiro de 1946. 
 









Ata # 4 - 19 de janeiro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da quarta reunião do M.U.E, realizada no dia 19 de janeiro de 1946, na sede da 

Federação Espírita do Estado de S. Paulo. 
 
As 20 horas e trinta minutos do dia 19 de janeiro de 1946, a Av. da Irradiação nº158, teve 
inicio a quarta reunião do M.U.E. Não tendo comparecido o Sr. Basílio Milano Neto, 
designado a presidir os trabalhos do M.U.E., no corrente mês, assumiu a presidência o sr. 
Amarante pedido a Sr. Anita Brisa que fizesse a prece de abertura. Passando a ordem do 
dia, o sr. Presidente empossou-me no cargo de 1º secretario pedindo-me que tomasse as 
devidas anotações da reunião. Foi também aclamado o sr. Aristóteles da Silva Rocha que 
se apresentara juntamente com Sra. Anita, representando a Liga Espírita do Est. de S. 
Paulo. Foram apresentados pelo sr. Presidente, 3 pontos a serem discutidos. 1º Norma do 
Manifesto apresentado pelo sr. Franklin de Almeida; 2º Sede; 3º Diversos. 
Foi lido pelo sr. Franklin, o manifesto a ser submetido a apreciação da Comissão para as 
emendas que se fizerem necessárias. Feita a leitura desse trabalho o sr. Presidente pediu a 
opinião dos presentes se deveria ser ou não aprovado na presente reunião, o manifesto lido, 
o que ficou deliberado por todos deixar a sua aprovação para a reunião seguinte. 2º O sr. 
Antonio Montemor cientificou aos presentes que a Federação o havia autorizado a oferecer 
ao M.U.E. uma sala de sua propriedade no seu prédio recém adquirido, pelo preço de 
350,00 mensais; pelos fins da instalação da sede do M.U.E. Ficou, com aprovação de todos, 
incumbido o sr. Antonio Montemor a realizar com a Federação o negócio abordado. 3º) a) 
Ficou resolvido que o M.U.E. providenciaria os meios de contratar um funcionário para o 
serviço de secretaria recebendo um ordenado até 80,00 cruzeiros; ficando o primeiro mês 
a titulo de experiência. b) O sr. Presidente pediu aos membros das 3 entidades ligadas que 
fornecessem uma relação de endereços de centros a elas adesos a fim de remeter-lhes 
circulares.  c) Ficou autorizado ao sr. Franklin, mandar fazer os impressos necessários para 
iniciar o movimento. d) Antes de terminar a reunião, eu secretário da mesma pedi aos srs. 
membros da Comissão, um esclarecimento sobre a situação da Aliança Social Democrata 
em face do M.U.E. O presidente usando da palavra fez uma rápida exposição do 
movimento iniciado pela Aliança realçando a idoneidade e o trabalho sincero do Sr. José 
Pinheiro de Carvalho e Jonny Doin no movimento unificador que a Aliança havia iniciado. 
Houve a sugestão de que esses elementos deveriam ser comunicados a formarem com o 
M.U.E. um só corpo de propaganda. A esse respeito o sr. Montemor esclareceu que em 
reunião anterior o Com. Armond já tivera essa lembrança, cuja ideia fora impugnada pelos 
membros da comissão. Ficou então de acordo que na próxima reunião houvesse 
esclarecimento sobre esse assunto a fim de que o mesmo ficasse resolvido. Nada mais 
havendo a ser resolvido, foi feito o encerramento por uma prece feita pelo sr. Aristóteles 
Rocha, e eu secretário da reunião lavrei a presente ata assinada por todos os presentes. 
 
Assinaturas. 









Ata # 5 - 23 de janeiro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da quinta reunião do Movimento de Unificação Espírita 

 
Ata da quinta reunião do Movimento de Unificação Espírita realizada em 23/1/1946. As 
20,30 do dia supra citado na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo à Rua 
Maria Paula, 158 presentes os srs. Milano Neto, Fco. Chaves Amarante, José Almeida 
Vergueiro, Anita Brisa, Aristóteles Rocha e Antonio Rodrigues Montemor deu-se início à 
quinta reunião semanal do M.U.E. com a habitual prece proferida pelo sr. Aristóteles 
Rocha, e sob a presidência do sr. Milano Neto. Ordem do dia: Em virtude da ausência do 
sr. 1º secretário não foram lidas as atas anteriores. Regulamento Interno – Devido a falta 
das cópias do trabalho elaborado pela Comissão nomeada e sob presidência do sr. Franklin 
de Almeida, e que deveriam servir de base à discussão deste assunto, ficará para apreciação 
na próxima reunião. Contudo, o sr. Presidente, já integrado do conteúdo do referido 
documento expende algumas considerações em torno do mesmo iniciando por dizer digo 
achar que o mesmo não obstante ocorrido e competência com que foi executado não 
corresponde integralmente a intenção desejada visto que o desejo da Comissão é o de fazer  
o seu regimento interno apenas. Após considerações de todos os presentes, foi a discussão 
adiada para a próxima reunião. Comissão de Fundos – o sr. José Almeida Vergueiro pede 
a palavra para sugerir a nomeação de membros para a comissão de fundos, visto que 
considera este departamento como de imediata criação e função, a qual deve ser formada 
por quatro membros digo três, sob a orientação do sr. Tesoureiro, e de preferência saído 
das três entidades organizadoras do M.U.E. O sr. Presidente, com a palavra, acha prematura 
a ideia desta criação, visto que considera assunto de primeiro plano a aprovação do 
regimento interno. Após alguns debates prós e contra, foi o assunto posto em votação e 
aprovado por maioria. DIVERSOS – O sr. F. Amarante leu seu manifesto ao qual expõe 
os fundamentos do M.U.E, para distribuição aos espíritas, a fim de que a Presidência faça 
distribuir cópias aos membros da Comissão, para a devida apreciação, após a qual será 
discutida e votada. Nada mais havendo a tratar, às 22,30 foi encerrada a referida reunião, 
com a prece proferida por mim, Secretário Geral que lavrei esta ata assinada por todos os 
presentes. 
 
Assinaturas. 







Ata # 6 - 28 de janeiro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da Sexta Reunião da Comissão da M.U.E. Realizada em 28 de janeiro de 1946. 

 
Com a presença dos srs. d. Anita Brisa, dr. João Almeida Cerqueira, dr. J. Amarante, dr. 
Milano Neto, Sr. Aristóteles Soares Rocha, e Antonio Rodrigues Monte Mor realizou-se a 
sexta reunião da Comissão  Central provisória do M.U.E para discussão da presente ordem 
do dia: 
1o Regulamento Interno 
2o Comissão Fundos 

Sobre o primeiro assunto ficou adiado a sua discussão. Quanto a 
discussão para a nomeação  da Comissão Fundos ficou resolvido a indicação de três 
membros sob a orientação do sr. Tesoureiro. 

Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente sr. Milano Neto deu por 
encerrada a reunião, com a prece habitual proferida pelo mesmo, da qual foi lavrada a 
presente ata por mim, Secretário Geral, que assino juntamente com o sr. Presidente. Sala 
Humberto de Campos, aos 28 de Janeiro de 1946. Antonio Rodrigues Monte Mor. 





Ata # 7 - 6 de fevereiro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da Sétima reunião do Movimento de Unificação Espírita, realizada em 6-2-946. 

 
Aos seis dias do mês de fevereiro do corrente ano, reuniram-se na sede da Federação Espírita 
do  Estado de São Paulo, à rua Maria Paula no 158, os srs. Antonio Rodrigues Montemór, 
Basílio Milano Neto, José Almeida Vergueiro, Aristóteles Rocha e Anita L. Briza. Presidiu 
a reunião o sr. Antonio Rodrigues Montemór na qualidade de representante da Federação, 
e no impedimento do Cte. Edgar Armond. Foi resolvido que eu, na qualidade de Secretária 
ad hoc, substituísse esse irmão durante o seu estágio de Presidente do mês. Foi aberta a 
sessão com a prece habitual feita pelo sr. Aristóteles Rocha, segundado pelos presentes. 
Usou da palavra o sr. Antonio Rodrigues Montemór que ventilou sugestões havido durante 
o dia, com o Cte. Edgar Armond e nos leu um estudo do Regulamento Interno, que 
discutido e aprovado por itens, juntamente com outro estudo apresentado pelo sr. 
Aristóteles Rocha, ficou aprovado o seguinte Regulamento: 
 
A Comissão Central do Movimento de Unificação Espírita, criada em Assembleia dos 
representantes da Federação Espírita do Estado de S. Paulo, União Federativa Espírita 
Paulista e Liga Espírita do Estado de S. Paulo, compõem-se de seis membros, sendo 2 
representantes de cada entidade incorporadora, que terá por finalidade providenciar os 
meios de unificação da família espírita no Estado, até a instalação de um congresso espírita, 
que será oportunamente, convocado pela Comissão Central, para organização dum 
programa, a ser estudado e aprovado pelos representantes de associações legalmente 
representadas: 
 

Da organização: 
Art. 1o) A Presidência será exercida em caráter rotativo mensal, cabendo a cada entidade 
ocupar esse cargo durante um mês. 
Art. 2o) A Comissão realizará duas reuniões por semana, sendo uma às quartas-feiras e outra 
aos sábados às 20 1/2 horas, independentemente de convocação. 
Art. 3o) A Secretaria será exercida por dois secretários na ordem da sua nomeação, primeiro 
e segundo. Cabendo ao primeiro as funções de Secretário Geral e ao segundo as funções 
de auxiliar técnico. 
Art. 4o) A Tesouraria ficará a cargo do Tesoureiro Geral, que nomeará auxiliares de sua 
confiança, ficando entretanto, responsável perante a Comissão, pelas nomeações e 
desempenho das suas respectivas funções. 
Art. 5o) Fica criada a comissão de Fundos, destinada a angariar recursos pecuniários para o 
financiamento do Movimento Unificador Espírita, sendo a mesma constituída de três 
membros, indicados pelas respectivas entidades, componentes desta Comissão. 
§ Único) – Esta Comissão de Fundos, funcionará sob orientação do Tesoureiro. 
Art. 6o) Foram criados os seguintes Departamentos: 
a) - de Assistência Social; 
b) - Departamento Politico; 
c) - de Divulgação e Propaganda. 
§ Único) – Esses Departamentos serão constituídos de tantos membros quantos forem 
necessários. 

Das Atribuições: 



Art. 7o) Ao Presidente compete:- 
a) - dirigir as reuniões da Comissão Central; 
b) - Assinar, com o Secretário as atas das respectivas reuniões, ficando facultativa a 
assinatura dos demais membros; 
c) - Assinar com o Tesoureiro as notas de despesas, ordens de pagamentos e cheques; 
d) - Executar as decisões da Comissão. 
Art. 8o) – Ao Secretário Geral compete:- 
a) - Conservar sob sua guarda e responsabilidade, fichários, arquivos e demais documentos 
relativos á Secretaria; 
b) - Dirigir os serviços internos; 
c) -  Assinar e abrir a correspondência; 
d) – Admitir e demitir funcionários da Secretaria, com conhecimento da Comissão Central. 
Art. 9o) Ao Segundo Secretário compete:- 
a) – Substituir o Secretário Geral nas suas faltas e impedimentos; 
b) – Secretariar as reuniões, lavrando as competentes atas. 
c) – Auxiliar o Secretário Geral, sempre que necessário. 
Art. 10º) Ao Tesoureiro compete:- 
a) Arrecadar a receita e guarda sob sua responsabilidade os valores em geral, que pertençam 
ou venham a pertencer ao M.U.E.; 
b) -Escriturar os livros da Tesouraria; 
c) - Pagar todas as despesas devidamente autorizadas; 
d) - Visar os documentos de despesas; 
e) – Apresentar a Comissão Central o balancete mensal de receita e despesa e prestar-lhe 
todos os informes de ordem financeira que lhe forem solicitados; 
f) – Recolher, no principio de cada mês os valores arrecadados, a bancos indicados pela 
Comissão Central, e, no decorrer do mês, sempre que receba quantia igual ou superior a 
CR$ 1.000,00 cruzeiros. 
g) Participar das reuniões da Comissão Central sempre que solicitado, e que julgar 
conveniente; 
Art. 11o) – Ao Departamento de Assistência Social compete:- 
§ Único) – Prestar assistência social nas suas diversas modalidades, dentro de suas posses, 
para o que organizará um programa. 
Art. 12o) – Ao Departamento Politico compete:- 
§ Único) – Arregimentar e qualificar os espíritas para o cumprimento de seus deveres 
cívicos, para o que providenciará os meios necessários. 
Art. 13o) – Ao Departamento de Divulgação e propaganda compete:- 
§ Único) – Promover a divulgação e propaganda do M.U.E. para o que organizará um plano 
de ação. 

Disposições Gerais: 
Art. 14o) – O Patrimônio do M.U.E será constituído dos móveis e utensílios que possua ou 
venha a possuir, pelos bens e dinheiros resultados de doações e legados. 
§ Único) – Em caso de dissolução do M.U.E. o patrimônio reverterá em beneficio das três 
entidades espiritas que  constituem a Comissão Central provisória, dividido em partes 
iguais. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 22 horas e 30 minutos, com a prece 
habitual feita pelo sr. Milano Neto, e eu secretária ad hoc lavrei a presente ata, que será por 
todos assinada. 



 
Em tempo, em vez de Aristóteles Rocha, leia se Aristóteles Soares Rocha. 
 
Presidente Antonio Rodrigues Montemór 
Secretária ad hoc Anita L. Briza 
 
Assinaturas. 













Ata # 8 - 9 de fevereiro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da 8ª reunião do Movimento de Unificação Espírita, realizada em 9-2- 946. Aos nove dias 
do mês de fevereiro de 1946, reuniram-se na sede da Federação Espírita do Estado de S. Paulo, 
à rua Maria Paula nº 158, nesta Capital, às 20,45, os srs. Antonio Rodrigues Montemór, José 
de Almeida Vergueiro, Aristóteles Soares Rocha e Anita L. Briza. Como Presidente do mês, 
presidiu a reunião o sr. Antonio Rodrigues Montemór, que abriu os trabalhos com a prece 
habitual. Foram tomadas as seguintes deliberações: - a) – Que uma vez aprovado o regulamento, 
devemos iniciar as atividades, começando por enviar as circulares aos centros espíritas, cuja 
redação deverá ser uma só; 
b) – As entidades competentes do M.U.E., enviarão as mesmas, aos seus centros filiados e 
conhecidos. 
c) – Que as referidas circulares deverão trazer os nomes dos representantes das três entidades, 
assim como da pessoa que tenha mais projeção no seio da família espírita e que pertença a 
Diretoria das entidades acima mencionadas. 
d) – Foi lida pelo Dr. Vergueiro um estudo dessa circular, que depois de estudada e discutida 
foi aprovada a redação da mesma, com as alterações e emendas, da mesma constante. 
e) – Fazendo parte dos assuntos da ordem do dia, tratou-se das lotações dos cargos, 
mencionados no Regulamento Interno, a fim de que possamos iniciar quanto antes as nossas 
atividades. 
f) – Por sugestão do Dr. Vergueiro, muito digno representante da Federação, foi apresentado 
o nome do Dr. Daphnis Freitas Vale, para ocupar o cargo na Comissão de Fundos, de 
conformidade com o Art. 5º) do Regulamento em vigor e aceito por unanimidade de votos. 
g) – Pelos representantes da Liga Espírita do E. S. Paulo, foi apresentado o nome do Professor 
Romeu de Campos Vergal, também aceito por unanimidade de votos. 
h) – Como não compareceram à reunião os representantes da União Federativa Espírita, 
deixou de ser apresentado o nome do terceiro componente da Comissão de Fundos. 
i) – Pelo Sr. Montemór foi indicado o nome do Dr. José Ribeiro de Carvalho, para o cargo de 
Diretor do Departamento de Divulgação e Propaganda. 
j) – Foi encerrada a reunião as 22 horas, com a prece de costume, feita pela sra. Anita L. Briza, 
secretaria da reunião e que lavrou a presente ata. 
 
Assinaturas  







Ata de 27 de fevereiro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião do Movimento de Unificação Espirita, realizada aos vinte e sete dias do mês de 
Fevereiro, na sede da Federação Espírita do Estado de S. Paulo, à rua Maria Paula 158, nesta 
Capital, às 20,30 horas, com a presença dos Snrs.: - Antonio Rodrigues Montemor, que 
presidiu a reunião, como representante da Federação, sr. José de Almeida Vergueiro, 
Aristóteles Soares Rocha, Basílio Milano Neto e Anita L. Briza. Aberta a reunião, com a prece 
habitual feita pelo Presidente do mês, sr. Montemór. Em seguida foi lida e aprovada a ata da 
reunião anterior. Foi sugerido pelo sr. Montemór, que, em virtude da dificuldade de se 
reunirem todos os membros, componentes dessa comissão, se levasse em consideração o 
número de entidades, em vez de numero de representantes como vinha se realizando até esta 
data. Posto em discussão, ficou decidido (será) que o voto será por entidade, o mínimo de três 
membros, representando respectivamente cada um a sua entidade; na impossibilidade do 
comparecimento de um dos representantes, este indicará uma pessoa que o substitua na 
reunião em que não puder comparecer. O sr. Basílio Milano Neto, pedindo a palavra, falou da 
necessidade de se fazer funcionar a Secretaria, sendo por todos apoiado, ficou o sr. Montemór, 
encarregado de tomar as devidas providências a respeito. Por sugestão, data vênia, da Secretária 
ad-hoc, abaixo assinada, ficou decidido que a comissão se reunirá obrigatoriamente às quartas-
feiras, ficando facultativa às reuniões no sábado, que se realizará quando houver grande 
necessidade para tal. Nada mais havendo a tratar, o sr. Montemór no ato do encerramento da 
reunião, agradeceu a todos a cooperação durante sua Presidência, passando-a ao sr. Aristóteles 
Soares Rocha, que presidirá as reuniões durante o mês de março próximo futuro. A reunião 
foi encerrada as 22 horas, e eu secretária ad-hoc, lavre a presente ata. Anita L. Briza. 
 
Assinaturas 







Ata # 8 - 6 de março de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião do Movimento de Unificação Espirita realizada aos seis de março de 1946, na 
sede da Federação Espirita do Estado de São Paulo, presentes os Srs.: d. Anita Briza, José 
Almeida Vergueiro, Aristóteles Soares Rocha, Basílio Milano Neto e Antonio Rodrigues 
Montemór, é com a visita do Com. Edgard Armond. Sob a presidência do sr. Aristóteles Soares 
Rocha deu-se inicio á reunião com a prece habitual proferida pelo sr. Edgard Armond. Ordem 
do dia: 1º - Instalação da Secretaria: Sobre este assunto encarregou-se o Com. Armond de se 
entender com o tesoureiro Basílio de Almeida após o que seria providenciado imediatamente 
a instalação da secretaria, aproveitando-se a oferta do sr. Almirante para fornecimento dos 
moveis necessários. O Sr. Milano Neto encarregou-se de se acertar com o Dr. Almirante e 
transmitir o resultado ao secretário. 2º. Nomeação dos membros restantes da Comissão de 
Fundos e Divulgação e propaganda com momento apresentado pela união. Desta tarefa ficou 
incumbindo o sr. Milano Neto, para consultar e trazer os nomes na próxima reunião. 
Igualmente o sr. Aristóteles Soares Rocha ficou encarregado de comentar as pessoas indicadas 
pela Liga e convida-las a comparecer na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar o sr. 
presidente encerrou a reunião, cuja prece foi proferida pela sra. Anita Briza. De tudo lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim, Secretário Geral, e com o sr. Presidente, 
obrigatoriamente, e pelos demais membros presentes, facultativamente pela Humberto de 
Campos aos seis de março de 1946. 
 
Assinaturas 







Ata # 9 - 9 de março de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião do Movimento de Unificação Espírita realizada aos nove de março 1946 na sede da 
Federação Espirita do Estado de São Paulo, presente os srs.: Aristóteles Soares Rocha, José Almeida 
Vergueiro, J. Amarante, Basílio Milano Neto, Com. Edgard Armond e Antonio  Rodrigues Montemor 
tendo início a reunião, sob a presidência do sr. Aristóteles Soares Rocha, com a prece habitual, 
proferida pelo mesmo.  
Ordem do dia: Com a palavra, Sr. Montemor que estava substituindo o Com. Armond, como membro 
da Comissão, dando a representação ao titular efetivo presente que passou a tomar parte na discussão. 
Preenchimento de cargos – o Sr. Presidente apresentou os titulares indicados pela Liga para as Comissão 
de Fundos e Propaganda e Divulgação. Sr. Carlos Jordão da Silva e José Alves Silva, este como substituto 
do titular prof. Campos Vidigal; Com a palavra o Sr. Basílio Milano, que apresenta o nome do sr. 
Oliveira Fonseca e Caetano Brevidere. Posta em votação foram os nomes aceitos por unanimidade. 
Sobre a indicação do Dep. Político, pede a palavra o Com. Armond para frisar que este dep. deve ser 
lotado com a máxima urgência posto que é o dep. de mais trabalho da Comissão. Demissão 2º secretario 
– Foi lido um oficio do sr. Emilio Costa Manso, pedindo demissão do cargo para o qual fora nomeado, 
para o que apresenta razões ponderáveis aceitas por unanimidade. Com a palavra o Com. Armond para 
dizer que esteve com o sr. Franklin com quem se entendeu devidamente ficando este sr. de comparecer 
na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a prece habitual. De tudo 
o que houve eu, secretário geral, Antonio Montemor, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e 
pelo sr. Presidente obrigatoriamente. 
 
Assinaturas 







Ata # 10 - 13 de março de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião do Movimento de Unificação Espírita, realizada no dia 13 de março de 1946, 
na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a rua Maria Paula 158, atual avenida 
da Irradiação. 
Sobre a presidência rotativa do sr. Aristóteles Soares Rocha e com a presença dos srs. José 
Almeida Vergueiro, J. Amarante, Anita Brisa, realizou-se a reunião do M. U. E. precedida da 
prece habitual proferida por dona Anita Brisa. 
Ordem do dia: Por proposta do José Vergueiro e após a discussão dos presentes foi aceito por 
unanimidade o nome do sr. Rui Pedro da Costa para o Departamento Político de acordo com 
o Art. do Regulamento Interno. Como 2º ponto foi discutida a conveniência de serem 
convocados todos os titulares dos Departamentos a fim de ser tratado do programa de ação 
referente aos mesmos. Fica encarregado o sr. Presidente para conseguir esse trabalho de 
aproximação. Com a palavra o sr. J. Amarante para propor que as entidades patrocinadoras do 
M. U. E. tais são Fed. Espírita Estado de S. Paulo, União Federativa Espírita Paulista e Liga 
Espírita do Estado de S. Paulo concorram financeiramente com mensalidades digo para o 
movimento. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião da qual eu, Secretário Geral, 
lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo sr. Presidente, de acordo com o Regimento 
e facultativamente por todos os demais membros presentes. 
 
Assinaturas 
 





Ata # 11 - 20 de março de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião da Comissão do Movimento de Unificação Espírita realizada na Sede da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, digo, na sede social, a Avenida Irradiação, 

nº 152, no dia 20 de março de 1946. 
 

No dia supra aprazado  e com a presença da sra. Anita Brisa, Com. Edgar Armond, José 
Almeida Vergueiro, Basílio Milano Neto, e sob a presidência rotativa da primeira, realizou-
se a reunião da Comissão provisória do M.U.E., precedida da prece habitual proferida pela 
sra presidente. Foi lida a ata da reunião anterior e aprovada, sem restrição. Não tendo 
havido matéria de ordem do dia, foi concedida a palavra ao Com. Edgar Armond que disse 
ter havido equívoco na nomeação do Sr. Ruy Pedro da Costa para o Departamento Político, 
visto que a sua proposta foi para que o mesmo ocupasse o cargo de 2º secretário, vago com 
a desistência do sr. Emílio Manso Vieira. Assim pedia que fosse cancelada a sua nomeação 
para o Dep. Político e que se o nomeasse para este último cargo. Posto o assunto em 
discussão  pela Presidente, foi o mesmo aprovado por unanimidade para o Departamento 
Político, digo, para o cargo de Segundo Secretário. Ainda com a palavra o Com. Armond, 
propõe seja nomeado o sr. Johny Doin para o Departamento Político, proposta esta aceita 
e aprovada por voto unânime. Indicado pela sra. Anita Brisa foi aceito o nome do sr. 
Herculano Pupo para o Dep. Político também por unanimidade. 
 
QUOTA MENSAL DAS ENTIDADES REPRESENTADAS NA COMISSÃO: Propõe o 
sr. Com. Armond que a decisão anterior fique prejudicada visto ser o assunto de atribuição 
da Comissão de Fundos. Refere-se a obrigatoriedade de quota mensal pelas entidades 
resolvido em reunião anterior. Posto em discussão o assunto, pela sra. Presidente, foi o 
mesmo resolvido pelo cancelamento dessa medida até sugerido que a Com. Fundos resolva 
a respeito. 
 
SOBRE A MUDANÇA DO NOME DO M.U.E. Defendendo a proposta de mudança de 
nome, o Com. Armond esclarece que o título em apreço assemelha-se com outro de 
entidade Social ora motivo de cogitação repressiva pelas autoridades e para evitar 
aborrecimentos posteriores é de parecer que se o mude por outro título. Posto o assunto 
em discussão e após a devida troca de ideias, ficou resolvido alterar-se o nome de UNIÃO 
SOCIAL ESPÍRITA, com o voto negativo do sr. Basílio Milano Neto, que optou pela 
conservação do nome M.U.E. 
 
CIRCULAR Nº 2 = Ainda com a palavra o Com. Armond, para sugerir a remessa de uma 
segunda circular expondo de maneira mais positiva a finalidade da U.S.E. procedendo a 
leitura de seu esboço, o qual após a aceitação devida pelos membros presentes será redigido 
convenientemente e remetido aos espíritas do Estado. Posto em discussão e aceito, ficando 
a secretaria para providenciar. 
 
REPRESENTAÇÃO AO CONGRESSO ESPÍRITA DE MARÍLIA = Atendendo a 
oportunidade de esta U.S.E. se fazer  representar no Congresso de Marília o Com. Armond 
propõe o nome do Secretário Caetano, o que foi aceito, para delegado desta Comissão, 
incluindo-se nesta delegação o nome da sra. Anita Brisa, membro da Comissão, por 
proposta do Sr. Almeida Vergueiro. 



 
REUNIÃO PLENÁRIA - Como  último assunto tratado, ficou deliberado marcar-se o 
próximo sábado, às 15 horas, para reunião desta comissão, integrada dos membros 
departamentais já nomeados, ficando a secretaria incumbida de providenciar os respectivos 
avisos. 
 
Não mais havendo a tratar, procedeu-se a prece de encerramento, após a final a sra. 
Presidenta encerrou os trabalhos, de tudo lavrei a presente ata, que foi por mim assinada, 
conjuntamente ao sr. Presidente. 
 
(Ass.) Antonio Rodrigues Montemór, Secretário Geral. 
 
Assinaturas. 









Ata # 12 - 23 de março de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião da Ação Social Espírita, realizada no dia 23 de Março de 1946, às 15 horas 
e meia, à Rua digo, à Avenida Irradiação, número 158. 
Presentes os irmãos Comandante Edgar Armond, Doutor Francisco Franklin de Almeida, 
Jonni  Doin, Doutor José Almeida Vergueiro, Carlos Jordão da Silva, Doutor Aristóteles 
Soares Rocha, Dona Anita Brisa, Doutor José Ribeiro da Costa Carvalho, Aristides Char, 
digo Costa, Antonio Rodrigues Montemor e Rui Pedro da Silva, sob a presidência rotativa 
do irmão Doutor Aristóteles Soares Rocha tiveram início os trabalhos, precedidos da prece 
habitual feita pelo Comandante Armond. Pelo Comandante Edgard Armond foi feita uma 
exposição dos trabalhos já realizados pela Comissão e a leitura da circular, número dois, 
que a Comissão deverá enviar aos confrades e entidades do interior do Estado. Frisou o 
Comandante Armond que não obstante referida circular já ter sido aprovada na reunião 
anterior, poderia ela, ainda, com a concordância dos presentes, receber modificações. 
Tendo os presentes concordado com a proposta do Comandante Armond, o irmão Doutor. 
José Ribeiro Costa propôs e os presentes concordaram que fosse introduzido uma pequena 
modificação na redação da aludida circular. A seguir o irmão presidente ordenou a mim 
secretário que procedesse à leitura de uma carta que, no dia 21 do corrente mês, o irmão 
Doutor B. Milano Neto dirigira à Comissão solicitando a sua demissão. Atendendo aos 
motivos expostos pelo irmão Doutor Milano Neto, a comissão resolveu aceitar o seu pedido 
de demissão e oficiou à União Federativa Paulista solicitando a indicação, ou melhor, a 
nomeação de outro irmão, para integrá-la, em substituição ao irmão demissionário. Pelo 
irmão Comandante Armond foi proposto, e unanimemente aprovada, que consignasse 
nesta ata um voto de agradecimento ao irmão Doutor Milano Neto, pelos serviços que o 
mesmo prestou á comissão. Pelo irmão presidente foi dito que a secretaria deveria 
providenciar no sentido de ser oficiado ao Dr. Milano Neto que a sua demissão fora aceita 
e (que) desta digo que da ata ficara constando, por proposta do irmão Comandante 
Armond, um voto de agradecimento pelos trabalhos que ele prestara a Comissão. O irmão 
Comandante Armond propôs a criação do cargo de Secretário Geral da Comissão, com as 
funções já referidas e fixadas no Regimento Interno, devendo a Secretaria da Comissão 
ficar assim constituída: Secretário Geral, Antonio Rodrigues Montemor, 1º Secretário, Rui 
Pedro da Silva; devendo o Terceiro Secretário ser nomeado oportunamente. Posta, pelo 
irmão presidente, em votação a proposta, foi a mesma aprovada, tendo sido os nomeados 
empossados ato contínuo. Pelo irmão Comandante Armond foi também proposto que o 
Departamento Social passasse a se denominar Departamento de Ação Social. Após a 
necessária troca de ideias, foi esta aprovada unanimemente. Pelo mesmo irmão foi ainda 
proposto que na próxima reunião seja discutida a revisão do Regimento Interno. Pelo 
irmão Presidente foi declarado que não tendo comparecido os irmãos Hélcio Fonseca e 
Caetano Brevidere indicados pelo Doutor Milano Neto, para fazer parte da Comissão, 
sugeria fossem eles convidados a comparecerem à reunião do dia 27, explicando-lhes 
outrossim, que deveriam, em caso de recusa, comunicar à Comissão para governo desta, 
que não aceitavam a nomeação desta. Posto em votação, foi esta proposta aprovada por 
todos. Pelo irmão 1º Secretário foi solicitado, e o irmão presidente deferiu, ficasse 
constando da presente ata, que o seu nome certo é Rui Pedro da Silva, e não Rui Pedro da 
Costa, como consta das atas anteriores. Durante os trabalhos foi empossado o irmão 
Doutor José Ribeiro de Carvalho no cargo de Diretor do Departamento de Divulgação e 
Propaganda. Por motivo de força maior o irmão Carlos Jordão da Silva, retirou-se da 



reunião antes do seu término. Nada mais a havendo a tratar-se procedeu-se à prece de 
encerramento, após a qual o irmão Presidente encerrou a reunião. Para constar, lavrei a 
presente ata, que assino juntamente com o irmão Presidente. 
 
Rui Pedro da Silva 
Anita L. Briza  
 













Ata # 13 - 27 de março de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião que a União Social Espírita realizou no dia 27 de março de 1946, às 20 
horas, á Avenida Irradiação, número 158. 
Presentes os confrades Comandante Edgard Armond, dona Anita Brisa, Antonio 
Rodrigues Montemor, Jonny Doin, Doutor José Amarante, Doutor José Vergueiro Fontes 
e Rui Pedro da Silva. Deixando de comparecer, com causa justificada, os confrades 
Doutores Francisco Franklin de Almeida e José Ribeiro de Carvalho. Em virtude da 
ausência do Presidente rotativo, Doutor Aristóteles Soares Rocha, assume a Presidência a 
confrade dona Anita Brisa. Lendo a ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada, depois 
do confrade Jonny Doin ter pedido fosse ela retificada a fim de ficar constando a sua posse 
no dia 23 do corrente, no cargo de Chefe do Departamento de Ação Social e que o novo 
cargo do Diretor do Departamento de Divulgação e Propaganda é Doutor José Ribeiro de 
Carvalho e não José Ribeiro Costa como ficou constando a dita ata. Pedindo a palavra, o 
confrade Doin apresentou o seguinte esboço da constituição do Departamento de Ação, 
da qual o Diretor: a) O Departamento de Ação Social constituir-se-á de três membros 
designados pela Comissão dos Seis as quais se encarregarão da parte dos trabalhos ativos 
do Departamento; b) Cada um dos demais Departamentos da União Social Espírita 
designará um de seus membros, que funcionará permanentemente junto ao Departamento 
de Ação Social tomando parte ativa  em suas reuniões, com direito a discutir e votar os 
assuntos tratados e referentes  ao seu setor. A tarefa precípua desses auxiliares é a de trazer 
ao Departamento de Ação Social o resultado prático das atividades dos outros 
Departamentos e levar-lhes, por outro lado, as instruções pertinentes a ação social que 
devam desenvolver; c) Os assuntos tratados no Departamento de Ação Social serão levados 
por este e pelos demais Departamentos ao conhecimento da Comissão de 6 já devidamente 
aprovados digo, devidamente estudados, coordenados,  de forma a evitar delongas e debates 
inúteis, para a aprovação final; d) Cada Departamento organizará o seu plano de ação, a 
fim de ser discutido em reunião plenária de todos os Departamentos e depois submetido à 
aprovação da Comissão de Seis.. Posto pelo Sr. Presidente, em discussão o plano 
apresentado pelo confrade Doin, tendo se manifestados os presentes, e o confrade Dr. 
Vergueiro apresentado a seguinte proposta, para substituí-lo: que se fundissem todos os 
Departamentos num só. Findos os debates, o confrade Presidente faz as propostas 
apresentadas pelos confrades Doin e o Dr. Vergueiro em votação, finda a qual verificou-se 
que haviam votado a favor do plano apresentado pelo confrade Doin os confrades 
Comandante Armond, Doutor Amarante e Dona Anita e contra o confrade Doutor 
Vergueiro. À vista desse resultado, o confrade presidente declarou ter sido aprovado, pela 
maioria, o plano em esboço apresentado pelo confrade Doin. Pelo confrade Comandante 
Armond foi formulado a seguinte pergunta: Se os Chefes de Departamentos tinham ou 
não o direito de votar nas reuniões da Comissão permanente, a que compareceram. Pelo 
confrade Presidente foi posta em discussão a pergunta feita. Findos os debates foi a mesma 
posta em votação, finda a qual, pelo voto dos confrades Comandante Armond, Dona Anita 
e Doutor Amarante ficou decidido que os Chefes de Departamentos somente poderão 
votar nas reuniões plenárias. O confrade Doutor Vergueiro declarou que o seu voto era 
seguinte: que os Chefes de Departamentos deveriam votar em todas as reuniões a que se 
achassem presentes. Pelo confrade Doin foi formulada a seguinte pergunta: Se os Chefes 
de Departamentos deveriam ou poderiam estar presentes nas reuniões da Comissão de Seis. 
Posta em discussão, e, após os debates, em votação, pelos votos da maioria foi esta pergunta 
assim respondida: que somente o Chefe de Departamento de Ação Social deveria, 
obrigatoriamente, comparecer às reuniões da Comissão de Seis. Pelo confrade 
Comandante Armond foi dito que terminando, hoje, a Presidência rotativa da Liga Espírita 
do Estado de São Paulo, propunha que a Presidência rotativa do mês que ora se inicia     



fosse exercida pela União Federativa Paulista. Posta em discussão e votação foi esta proposta 
unanimemente aprovada. Pelo confrade Comandante Armond foi proposto: que a 
comissão entregasse as respectivas credenciais aos confrades que, na qualidade de 
Delegados, deverão representar a União Social Espírita no Congresso Espírita de Marília; 
que, a esses confrades fossem dadas as seguintes instruções: Inscrever um orador que 
deverá: a) ater-se pela unificação dos espíritas no Estado. b) expor a situação do Movimento; 
c) ler as circulares elaboradas e aprovadas pela Comissão; d) lançar, oficialmente, a União 
Social Espírita e pedir apoio de todos ao Movimento. Posta em discussão esta proposta, foi 
ela, após os debates, posta em votação e aprovada unanimemente. Pelo confrade Dr. 
Vergueiro foi proposto que ao confrade Dr. Amarante, na qualidade de representante da 
União Federativa Espírita Paulista assumisse a Presidência rotativa e assinasse o ofício 
credenciando os representantes da União Social Espírita junto ao Congresso Espírita de 
Marília. Posta em discussão tal proposta, pelo confrade Dr. Amarante foi proposto que tal 
oficio fosse assinado por um representante de cada entidade que constitui a Comissão. 
Posta em votação ambas as propostas, foi por unanimidade aprovada a do confrade Doutor 
Amarante. Pelo confrade Comandante Dr. Armond, foi dito que realizando-se no próximo 
domingo, na cidade de Santos, uma reunião dos Centros Espíritas da mesma cidade e 
adjacências, pedia se nomeasse um representante da União Social Espírita junto a tal 
reunião. Posta em discussão e votação dita proposta foi a mesma unanimemente aprovada 
e   indicado e nomeado o confrade Doutor Aristóteles Soares Rocha para repres, digo para 
representar a União Social Espirita em dita reunião, sendo certo que na sua falta ou 
impedimento deverá o confrade doutor Soares Rocha ser substituído pelo confrade 
Comandante Edgar Armond. Finalmente, por decisão de todos os presentes ficou decidida 
a convocação e a realização, na próxima quarta-feira, de uma nova reunião plenária na qual 
terão direito a votar todos os Diretores de Departamentos – destinada a apresentação dos 
planos de cada digo planos de ação de cada Departamento. Nada mais havendo a tratar, foi 
a reunião encerrada com a prece de costume. Para constar, lavrei esta ata que assino 
juntamente com o confrade Presidente. Rui Pedro da Silva. 
 
Ressalto nas entrelinhas: Dr. José Vergueiro Fontes – que abriu os trabalhos com a prece 
habitual digo, do Diretor. 
 
Rui Pedro da Silva 
Anita Briza 
  

















Ata # 14 - 3 de abril de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião que, no dia 3 de abril de 1946, às vinte horas e meia, à Avenida 

Irradiação, número 158, realizou a União Social Espírita. 
 
Presentes os confrades Comandante Edgard Armond, Doutor José de Almeida Vergueiro, 
dona Anita Brisa, Jonny Doin, Doutor José Ribeiro de Carvalho, Rui Pedro da Silva, 
cabendo a Presidência rotativa do mês à União Federativa Espírita Paulista e não tendo 
comparecido nenhum dos seus dois representantes, por deliberação unânime dos 
presentes, a confrade dona Anita Brisa, representante da Liga Espírita do Estado de São 
Paulo, assumiu a Presidência e declarou aberta a sessão, tendo sido a prece habitual 
proferida pelo confrade Comandante Armond. Lida por mim Secretário, a ata da reunião 
anterior, foi a mesma aprovada com as seguintes retificações, pedidas, respectivamente, 
pelos confrades dona Anita Brisa e Jonny Doin, a saber: a) que o nome certo do confrade 
que figura como  Doutor Aristides Soares Rocha, é Doutor Aristóteles Soares Rocha; b) 
que o confrade Jonny Doin havia recebido a incumbência de representar a União Social 
Espírita e a União Federativa Espírita Paulista na inauguração do Albergue Noturno de 
Limeira. Com a palavra a confrade Presidente, dona Anita Brisa, por ela foi dito: que, na 
qualidade de representante da União Social Espírita, comparecera e assistira à instalação 
do Congresso Espírita de Marília, tendo feito parte da mesa que o presidira. Após feito o 
lançamento oficial do movimento ou seja da União Social Espírita, leu as circulares, que a 
mesma vem distribuindo para melhorar esclareceu as suas finalidades, tendo recebido, 
durante os dias que permaneceu em Marília, a adesão aos Centros e organizações espíritas 
constantes da relação que ela oferece para ser devidamente arquivada pela Secretaria; que 
declarou que todos os espíritas presentes ao Congresso demonstraram muito boa vontade 
em auxiliar a União Social Espírita a cumprir a sua tarefa de reunir os espiritas, sendo de 
se destacar a atitude do confrade Professor Romeu de Campos Vergal que, ao receber as 
circulares se mostrou vivamente inteirado pelo movimento, o qual deseja auxiliar por todos 
os meios ao seu alcance, inclusive financeiramente; que tendo solicitado aos espíritas de 
Marília e das outras cidades que se fizeram representar no Congresso, as suas impressões 
sobre a União Social Espírita, os mesmos - alegando terem todo o tempo tomado pelos 
debates do Congresso - declararam que as dariam mais tarde, ao confrade Antonio 
Rodrigues Montemor; que tendo encontrado no confrade Orlando da Silva Freitas, 
residente em Sorocaba, à Rua São Bento, número cento e dez, um entusiasta da União 
Social Espírita, indicava o mesmo para membro auxiliar do Departamento de Divulgação 
e Propaganda, ao qual o referido confrade - que é possuidor de uma estação de rádio - está 
certa prestará inestimáveis serviços. Pelo confrade Jonny Doin foi dito que, na qualidade 
de representante da União Social Espírita e da União Federativa Espírita Paulista 
comparecera e assistira à inauguração do Albergue Noturno de Limeira, a qual não contou 
com a presença de muitos representantes de Centros e Organizações Espíritas de outras 
cidades; que a pedido dos Diretores do Albergue não fizera nesta solenidade o lançamento 
da União Social Espírita; que depois de ter feito uma palestra na rádio local e tomado parte 
nas comemorações a Kardec, em que se fizeram ouvir dezesseis oradores, compareceram a 
uma reunião convocada especialmente para o lançamento oficial da União Social Espírita. 
Depois de ter explicado aos presentes as razões e finalidades do movimento, lançou 
oficialmente, na cidade e zona de Limeira, a União Social Espírita, tendo recebido, em 
princípio, o apoio dos Centros e organizações espíritas cuja relação lê e oferece para a 



Secretaria arquivar, que alguns elementos e organizadores, digo elementos espíritas de 
Limeira, por muito arredios, ainda não se filiaram ao movimento, destacando-se, dentre 
eles, o Centro Amor e Caridade, que, segundo lhe disseram, é filiado a uma organização 
espírita desta Capital, fato esse que pede será convenientemente verificado; que ficou 
esboçada uma Comissão Municipal, formada pelas diretorias de Centros Espíritas e por 
pessoas espíritas de Limeira, para tratar da propagação e articulação; que ligou ao 
movimento e credenciou para falar em nome da União Social Espírita os confrades, 
Antenor de Souza e Germano Emílio dos Anjos, pessoas idôneas e de muito prestígio nos 
meios espíritas. Pelo confrade Comandante Edgard Armond foi dito, inicialmente, que 
propunha um voto de agradecimentos aos confrades Dona Anita Brisa e Jonny Doin pelos 
serviços que os mesmos haviam prestados como representantes da União Social Espírita 
junto, respectivamente, ao Congresso Espírita de Marília e à inauguração do Albergue 
Noturno de Limeira; prosseguindo, disse o confrade comandante Armond que como 
representante da União Social Espírita comparecera a reunião que, no dia 31 de março p. 
passado, se realizara em Santos, dos Centros Espíritas daquela cidade e adjacências, não 
tendo, entretanto, encontrado ambiente favorável para a expansão das ideias defendidas 
pela União Social Espírita, devido ao pequeno número de adultos presentes à reunião, pois 
a maioria dos presentes era constituída por crianças, e também porque os três Centros 
Espíritas presentes não apresentavam a maioria das organizações espíritas de Santos e 
adjacências. Assim mesmo lançou o movimento, tendo a respeito do mesmo trocado ideias 
com os diretores dos três Centros Espíritas presentes à reunião, tendo tais diretores se 
comprometido a responder, dentro em breve, sobre o assunto; que, não obstante ter ficado 
lançado o movimento, em Santos tudo ainda está por fazer. Pelo confrade Jonny Doin foi 
dito que pedia licença para discordar do voto de agradecimentos proposto pelo confrade 
Comandante Armond, porque nada mais fizera do que cumprir o seu dever . Pelo confrade 
comandante Armond foi dito que a União Social Espírita fora lançada oficialmente, nesta 
Capital, no dia 31 de março p. passado pelo Radio, numa reunião de Centros Espíritas e 
durante as comemorações de Kardec. Pelo confrade Jonny Doin foi dito que na União 
Federativa Espírita Paulista fora ouvida, com muito agrado e entusiasmo, a leitura do 
esboço de princípios elaborado pela União Social Espírita. Esse mesmo confrade 
apresentou o seguinte plano de ação: “Departamento de Ação Social. Plano para 
arregimentação da Capital: 1) As três entidades federativas, ou sejam a União Federativa 
Espírita, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e a Liga Espírita do Estado de São 
Paulo, fornecerão ao departamento de Ação Social da União Social Espírita, uma relação 
dos Centros Espíritas da Capital, que lhes são filiados, 2) O Departamento, à vista dessa 
relação dividirá a Capital em zonas de 15 ou 20 centros e convocará imediatamente uma 
reunião dos presidentes do Centro de cada zona a fim de lhes expor as finalidades do 
movimento. Nessa reunião, se todos concordarem em filiar-se à União Social Espírita, 
ficarão desde logo os presidente de Centro ligados ao departamento de Ação Social, como  
seus membros auxiliares, assinando-se na ocasião uma ata e empossando-se imediatamente 
os presentes  naquelas funções. 3) Os presidentes de Centros, já empossados como 
membros do Departamento de Ação Social, ficarão incumbidos de discutir o assunto da 
arregimentação junto às Diretorias dos respectivos Centros Espíritas e uma vez aprovada a 
filiação do Centro à União Social Espírita deverá este dirigir ao Departamento de Ação 
Social um ofício, assinado por todos os membros da sua Diretoria, concordando com o 
movimento. 4) Uma vez conseguida a filiação de todos os Centros da Capital, iniciar-se-á o 
Serviço de Cadastro dos espíritas pertencentes ao seu quadro social em fichas aprovadas, 
digo, fichas apropriadas que serão distribuídas pelo Departamento de Ação Social. Na 



hipótese de alguns Centros não concordarem, por suas Diretorias, em filiar-se a União 
Social Espírita, os respectivos presidentes, que já são membros do Departamento de Ação 
Social, farão a propaganda do movimento entre os espíritas do bairro, individualmente, 
cadastrando aqueles que estiverem de acordo com o programa em apreço. Os Centros que 
não forem filiados a nenhuma entidade das mencionadas de início, poderão ser 
arregimentados pelo processo ora exposto. Plano para arregimentação do Interior. 1) Os 
Centros Espíritas do Interior serão consultados por carta-circular e imediatamente visitados 
por um Delegado Especial do Departamento de Ação Social. 2) Os Centros de cada 
localidade, que concordarem com o movimento, designarão os respectivos presidentes que 
formarão uma comissão municipal da União Social Espírita, procedendo-se em tudo o mais 
pela forma adotada para a arregimentação da Capital. Outras pessoas de destaque nos 
meios espíritas locais e que não pertençam ao quadro social de nenhum Centro Espírita, 
poderão também fazer parte da comissão municipal. O Departamento de Ação Social 
fornecerá ao Departamento de Propaganda e Divulgação o material de propaganda 
necessário; de acordo com as circunstâncias e necessidades do movimento, aproveitando o 
teatro e o cinema espíritas. A correspondência do Departamento será redigida por este, no 
que respeite a matéria especializada. Todos os membros da União Social Espírita 
desenvolverão o máximo de esforços em colaboração com o Departamento de Ação Social, 
para o pleno êxito da campanha. Plano estrutural do Departamento de Ação Social. Além 
das propostas já constantes de ata e que foram aprovadas na reunião anterior, propõe-se 
mais que o Estado será dividido em regiões, de conformidade  com o número de Centros 
Espíritas que for verificado em cada localidade e que cada uma dessas regiões fique sob o 
controle de um membro especial do Departamento de Ação Social, escolhido entre os 
espíritas de maior projeção e responsabilidade da região, ou de uma comissão regional que 
será a própria comissão municipal da cidade que foi escolhida para sede da região. A seguir, 
a confrade presidente pôs este plano em discussão. Finda esta foi a mesma posta em 
votação, tendo sido aprovado, por todos, com a declaração de que poderá ser modificada, 
se necessário. Foram também aprovadas, por todos, as indicações, retro feitas, pelos 
confrades Dona Anita Brisa e Jonny Doin, relativamente aos confrades Orlando da Silva 
Freitas, Antenor de Souza e Germano Emílio dos Anjos. Ao discutir o plano de ação 
apresentado pelo confrade Doin o confrade comandante Armond declarou que no caso de 
não ser possível a reunião dos Centros Espíritas, o Departamento de Ação Social deveria ir 
de Centro em Centro; acrescentou este confrade não achar viável a parte referente à 
convocação dos Centros Espíritas do interior. Ainda durante a discussão do mesmo plano, 
o confrade Doutor Vergueiro, após pedir um esclarecimento, declarou que na parte 
referente à Capital sugeria fossem os centros espíritas visitados por representantes do 
Departamento de Ação Social e convidados para uma reunião geral no qual será exposto o 
programa do movimento. Com a palavra o confrade Doutor Carvalho por ele foi solicitado 
que, para as futuras reuniões, será sempre elaborada uma ordem do dia, propôs, ainda, a 
propaganda  cinematográfica do movimento, acrescentando possuir material para tanto. 
Ainda com a palavra este confrade indicou o confrade Carlos Jordão da Silva para 
representar o Departamento de Divulgação e Propaganda junto ao Departamento de Ação 
Social indicação esta que foi unanimemente aprovada. Pelo confrade Doin foi proposto e 
aceito o sr. Ulpiano del Bicchara para membro auxiliar do Departamento de Ação Social. 
Estando sobre a mesa diversas perguntas, relativas ao movimento, formuladas pela “A 
Noite” ficou resolvido que elas deveriam ser respondidas pelo confrade comandante 
Armond e que este confrade continuará a manter o contato do movimento com a imprensa, 
podendo delegar poder a quem lhe convier. Ficou, também, resolvido que o confrade 



Secretário procurasse o confrade sr. Franklin de Almeida, Diretor do Departamento de 
Fundos, a fim de que indicasse em substituição aos já indicados e que até hoje não 
compareceram a nenhuma reunião, dois membros para integrar o seu Departamento e que 
desses dois indicasse um para representante do mencionado Departamento de Fundos 
junto ao Departamento de Ação Social, ficando entendido que as indicações que ele fizer 
serão consideradas aprovadas desde já. Depois de ficar resolvida a realização de uma reunião  
na próxima quarta-feira, foi a sessão encerrada com uma prece proferida pelo confrade  
Doutor Pereira de Carvalho . Ressalvo a entrelinha: podendo delegar poder a quem lhe 
convier. Para constar lavrei a presente ata que assino com o confrade Presidente. 
 
Assinaturas. 

























Ata # 15 - 10 de abril de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião que, no dia 10 de abril de 1946, às vinte horas e meia, à Rua Maria Paula, 
número 158, digo, à Avenida Irradiação, número 158, realizou a União Social Espírita. 
Presentes os confrades, senhor José Amarante, Jony Doin, sr. Aristóteles Soares Rocha, 
Comandante Edgard Armond, dona Anita Brisa, doutor José Ribeiro de Carvalho, 
Antônio Rodrigues Montemor, Herculano Baptista Campos e Rui Pedro da Silva, assumiu 
a Presidência o confrade doutor José Amarante, Presidente rotativo do mês, tendo sido os 
trabalhos iniciados com a prece habitual. Lida a ata da sessão anterior, salvo do que 
manifestaram os presentes. Tendo sido pedidas as seguintes retificações: o confrade Doin 
esclareceu que na inauguração do Albergue Noturno de Limeira referiam a Federação 
Espírita do Estado de São Paulo e não a União Federativa Espírita Paulista e que não houve 
reunião especial para o lançamento, na cidade de Limeira, da União Social Espírita, pois 
que a mesma fora lançada durante as comemorações de Kardec; a confrade dona Anita 
Brisa declarou que fizera suas as palavras do confrade Doin referentemente ao voto de 
agradecimentos proposto pelo confrade Comandante Armond pelos trabalhos prestados 
por ela e pelo confrade Doin como representantes da União Social Espírita junto ao 
Congresso Espírita de Marília e na inauguração do Albergue Noturno de Limeira, o 
confrade Comandante Armond pediu para ficar constando que declarava já ter feito o 
primeiro contato da União Social Espírita com imprensa, contato esse que fizera por 
intermédio da “Folha da Manhã” e de uma comissão da “A Noite”, chefiada pelo Dr. 
Menotti del Picchia, que o visitara na Secretaria Geral da Federação Espírita do Estado de 
São Paulo. Em seguida foi referida ata aprovada. Pelo confrade Comandante Armond foi 
perguntado se ele continuará ou não a representar a União Social Espírita junto à 
Imprensa. Após a necessária troca de ideias ficou deliberado que o confrade Comandante 
Armond continuará a representar a U. S. E. junto à Imprensa até que o Departamento de 
Ação Social, juntamente com os outros Departamentos, organize um plano de publicidade; 
ficou também deliberado que convidasse o confrade Pedro de Camargo (Vinícius) para 
falar à Imprensa sobre a União Social Espírita. Pelo confrade Montemor foi lido um 
relatório de suas atividades como representante da U.S.E. junto ao Congresso Espírita de 
Marília. Uma resenha desse relatório será inserida na ata da próxima reunião, sendo certo 
que referido relatório fica arquivado na Secretaria da U.S.E. Pelo confrade Comandante 
Armond foram apresentadas ao Departamento de Ação Social o nome do confrade José 
Herculano Pires, residente em Marília, para Delegado Regional da U. S. E. em toda a Alta 
Paulista. Sr. Jayme Monteiro de Barros, residente em Ribeirão Preto, para o mesmo cargo 
na Alta Mogiana; do mesmo Departamento, pelo confrade Montemor foram apresentados 
os nomes dos confrades dr. José Batista Pereira, dr. Aureliano Monteiro, dr. Urbano de 
Assis Xavier e José Garcia para representantes da U. S. E. respectivamente em Lins, Bauru, 
Tupã. Foi ainda apresentado ao citado Departamento o nome do sr. Thomaz Novelino 
para representante da U. S. E. em Franca. Pelo confrade sr. Aristóteles Soares Rocha foi 
dito que estivera em Ribeirão Preto, onde falara em dois centros espíritas, tendo trazido 
uma relação de 18 centros espíritas daquela cidade, aos quais pedia fossem enviadas as 
circulares da U.S.E. Pelo confrade Comandante Armond foi solicitado que a U.S.E. 
designasse representantes seus com o fito de organizar o movimento em Campinas e Santos. 
Após as devidas consultas ficou decidido que o representante da U.S.E. em Santos será o 
próprio confrade Comandante Armond e que o confrade Doin se entendesse com o 
confrade Marcondes de Campinas para organizar o movimento na mesma cidade. Pelo 



confrade Comandante Armond foi proposto que se consultasse as três entidades 
(Federação Espírita do Estado de São Paulo, União Federativa Paulista e Liga Espírita do 
Estado de São Paulo) sobre o valor das contribuições em dinheiro que os membros deverão 
fazer a U.S.E. Esta proposta foi aprovada. Pela confrade dona Anita Brisa foi proposta aceita 
a senhorita Celina Amaral para o cargo de 2ª. Secretária da U. S. E, vago desde a sua criação. 
A confrade dona Anita Brisa ficou encarregada de comunicar a presente nomeação a 
senhorita Celina Amaral. Pelo confrade Doin foi proposta e aprovada por todos a 
nomeação do confrade Vicente F. Creto para membro auxiliar do Departamento de Ação 
Social, sem zona especificada. Por deliberação unânime dos presentes, foi designado o 
confrade Comandante Armond para representante da Comissão de Seis na reunião que, 
sexta feira próxima realizarão, em conjunto, todos os Departamentos para elaborar os 
respectivos planos de ação e o plano de ação conjunta. Pelo confrade comandante Armond 
foi dito o seguinte: que pedirá para ficar constando desta data que a União Social Espírita 
ficara lançada na cidade de São Manoel pelo confrade sr. Aristóteles, que ao fazer tal 
lançamento não imprimira caráter oficial. Durante os trabalhos empossou-se o confrade 
Herculano Batista Pupo no cargo de membro do Departamento de Ação Social. Nada mais 
havendo a tratar-se foi a reunião encerrada com a prece habitual. Para constar lavrei esta 
ata, que assino com o confrade Presidente. 
 
Rui Pedro da Silva. 1º Secretário. 
  













Ata # 16 - 17 de abril de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião que no dia 17 de abril de 1946 realizou a União Social Espírita, às 20,30, 
na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Presentes os senhores irmãos Com. 
Edgard Armond, José Almeida Vergueiro, Anita Brisa, Jony Doin, Celina Amaral e Emílio 
Manso Vieira e Antônio Rodrigues Montemor, sob a presidência do sr. Edgard Armond 
na falta do presidente rotativo do mês realizou-se a reunião semanal da U.S.E. com a prece 
habitual proferida pelo sr. Presidente. Procedeu-se a leitura da ata anterior, feita pelo 
Secretário Geral na falta do 1º Secretário, que foi aprovada. Estiveram presentes a esta 
reunião como convidado o sr. Cel. Delfim Ferreira e senhora, nossos confrades do Rio de 
Janeiro de passagem por São Paulo. O sr. Presidente deu posse à senhora Celina do Amaral 
no cargo de segunda secretária para a qual foi nomeada em reunião anterior. O sr. Emílio 
Manso Vieira apresentou-se na qualidade de substituto do sr. Milano Neto, membro 
demissionário da  Comissão Executiva da U.S.E., e representante da União Federativa 
Espírita Paulista, porem em caráter provisório, até que a Diretoria daquela entidade o 
confirme em caráter oficial em correspondência à Comissão. Ordem do Dia: 1º 
Contribuição Econômica das entidades representadas na U.S.E. O sr. Edgard Armond, 
com a palavra, diz que a Federação Espírita Est. São Paulo, delibera contribuir com a 
importância de Cr$ 1.000,00 mensalmente, e a Liga Espírita do Estado de São Paulo com 
Cr$ 500,00. Esclarece sua representante d. Anita Brisa, faltando apenas a União cuja 
decisão acontecendo na próxima reunião pelo seu representante sr. Manso Vieira. Com a 
palavra o sr. Jony Doin para pedir ser retificada a ata anterior, no que se refere aos nomes 
dos delegados municipais sr. José Garcia , cujo endereço certo é Rio Preto e o delegado de 
Bauru para Aureliano Monteiro Filho. Continua com a palavra o sr. Jony Doin para a 
leitura do plano da Ação Social constante da ordem do dia, o que fez e cujo resumo constará 
da próxima ata. Desse plano ficou aprovada sua proclamação aos espíritas, em caráter de 
entrevista e na íntegra pela imprensa profana e como seção livre ou não, na imprensa 
espírita. Esta aprovação foi feita contra o voto do sr. José Almeida Vergueiro. Desse plano 
igualmente foram aprovadas as instruções nele contidas. Nada mais havendo a tratar, eu 
Secretário Geral, lavrei a presente ata que, aprovada será assinada por mim e pelo sr. 
Presidente. 
 
Aos 17 de abril de 1946. 







Ata # 17 - 1 de maio de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião que no dia 1 de maio 1946, realizou a UNIÃO SOCIAL ESPÍRITA, às 
20,30 na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Presentes os confrades Com. 
Edgard Armond, Emílio Manso Vieira, Joni Doin, Caetano Brevidere, Anita Brisa e 
Antonio Rodrigues Montemor, Após a presente reunião aberta sob a presidência rotativa 
do confrade Edgard Armond que pronunciou a prece de abertura. Lida a ata da reunião 
anterior foi a mesma aprovada fazendo-se retificação no que se refere ao trecho em que diz 
que as instruções serão enviadas aos delegados. O certo é que as instruções serão enviadas 
aos centros. A Ordem do dia constou do seguinte: Comunicado da Federação Espírita, por 
intermédio do membro Com. Edgard Armond, sobre a sua contribuição mensal à U.S.E. 
de um mil cruzeiros, que fora feita da seguinte maneira: 500,00 cruzeiros em dinheiro e os 
restantes 500,00 como aluguel mensal da sala ocupada pela secretaria da U.S.E., no prédio 
152, da rua Maria Paula; Sobre esclarecimento feito a mesa sobre as confecção das circulares 
sobre instrução aos centros, nas oficinas da A Noite, para o que o Dep. Ação Social 
entendeu-se com dito Jornal. O Sr. Presidente propôs a remessa de uma 3ª circular aos 
centros  espíritas, procedendo a leitura da mesma, e cuja remessa foi aprovada. O Sr. Joni  
presta esclarecimentos à mesa sobre os entendimentos havidos quanto ao lançamento do 
movimento nas cidades de Santos, Campinas, Jundiaí e Limeira, De início diz o confrade 
Joni que o movimento de unificação espírita vem tomando o maior incremento possível 
nas cidades de Campinas e Jundiaí. Nesta cidade, conta a U.S.E. com elemento de grande 
projeção no meio espírita dentre os quais o Sr. Everton Fraga com quem já se entendeu 
sobre a arregimentação local. Sugere, por isso a nomeação do mesmo, como delegado da 
USE, naquela cidade, assim como a do Sr. Gustavo Marcondes para Campinas. Ambas 
indicações são aprovadas pela mesa. Sobre o movimento em Campinas, diz o Comandante 
Armond ter sido procurado pelo Sr. Marcondes, com quem falou pelo telefone a quem 
pediu providências no sentido de que seja remetida com a máxima urgência à USE a relação 
dos centros que desejam aderir ao movimento. O Sr. Marrone lhe prometeu então 
providenciar uma remessa até o próximo dia 10. Continuando com a palavra diz o confrade 
Joni estar de viagem marcada para Campinas, e assim oportunamente trará à mesa o 
resultado de novos entendimentos em Campinas e Jundiaí. Sobre o resultado do 
lançamento da USE, na cidade de Santos, de que se faria incumbido o Com. Edgard 
Armond, em reunião anterior, pediu a palavra o Sr. Montemor, para explicar a mesa que 
tendo substituído o confrade Armond nessa missão, dirigiu-se a Santos acompanhado do 
Sr. Pedro de Camargo, para, do Centro Espírita Ismênia de Jesus (Casa dos Pobres) lançar 
oficialmente a União Social Espírita naquela cidade. No entanto em vista da assistência 
diminuta perante a aludida reunião, não conseguiu o resultado satisfatório almejado. Ficou 
sabendo, posteriormente, que há cisão nos meios espíritas locais e sugere novos 
entendimentos para a conclusão satisfatória da arregimentação naquela cidade. A 
companheira Anita Brisa pede a palavra para dizer que pretende viajar para Santos, 
encarregando-se de procurar entendimentos a respeito, no que foi aprovado pela mesa . 
Com a palavra o confrade ? propõe a nomeação do jornalista José Peres Castelhano de S. 
João Boa Vista, para delegado naquela cidade e diz que viajará para lá na próxima semana 
ao conhecimento daquele confrade as instruções a respeito. Foi aprovada a nomeação do 
Sr. Peres , para delegado da USE em S. João Boa Vista. Em vista do esclarecimento do 
confrade Montemor sobre o delegado nomeado anteriormente para Bauru, fica 
comunicada dita nomeação, provisoriamente , até que o Sr. Brevidere indique um novo 



confrade para dito cargo. CONTRIBUIÇÕES DOS MEMBROS COMISSÃO – Em vista 
da decisão da USE em não pedir contribuição pecuniária aos aderentes ao movimento de 
Unificação, e para fazer face aos gastos da Comissão, propõe o Sr. Presidente que cada 
membro desta Comissão provisória concorra mensalmente com qualquer importância, a 
semelhança do que já vem fazendo as entidades representadas. Aprovado por unanimidade, 
encarrega-se o Sr. Tesoureiro de recolher dita importância, com início neste mês. Ainda 
por proposta do Sr. Presidente atendendo a que a Comissão de Fundos ? por força do 
regimento, não ter razão de existência de face dos ? pela Comissão, quanto a cobrança de 
quotas; assim em vista de ficar reduzida apenas a tesouraria, propõe o cancelamento das 
nomeações dos membros daquela comissão srs. Daphino Freitas Vale e Romeu Campos 
Vergal. Esta proposta foi aprovada contra o voto da Sra. Anita Brisa. CONGRESSO 
ESPÍRITA - Fazendo comentários em torno do Congresso Espírita realizado por um centro 
desta Capital na sede da União Federativa e no final fez-se referência às entidades 
representadas nesta Comissão, provocando, destarte , confusão quanto ao movimento 
levado a efeito pela USE, propõe o Sr. Joni , a publicação de uma nota na imprensa, a fim 
de que fique bem claro a não participação da USE, nesse conclave, assim como de não estar 
a USE presentemente cogitando de levar a efeito nenhum congresso espírita. O Sr. Manso 
Vieira explica que a finalidade do conclave aludido era o de colaborar com a USE na 
melhor aproximação dos centros e consequente unificação. Debatido o assunto, ficou 
resolvido adiar para a próxima reunião a promoção do mesmo. Comunica o Sr. Presidente 
que até o presente, já recebeu a U.S.E. a adesão de 86 centros. REUNIÃO DAS 
DIRETORIAS – O diretor do Dep. Ação Social propõe a reunião das diretorias da 
Federação, da União e da Liga, a fim de tomarem conhecimento do trabalho já realizado 
pela comissão executiva da USE e tratarem de outros assuntos atinentes. Aprovado por 
unanimidade, ficou marcado o dia 11, às 15 horas na sede da Federação, ficando o Diretor 
da Ação Social encarregado de elaborar a matéria do dia. Ainda com a palavra o Sr. Joni 
esclarece a mesa quanto a postergação do noticiário de propaganda da USE no Grande 
Jornal Falado Tupi. Está procedendo entendimento com o organizador daquele programa 
e oportunamente trará o resultado ao conhecimento da Comissão. O Sr. Presidente 
comunica à mesa que o membro representante da Federação Dr. José Almeida Serqueira 
solicitará licença, atendendo a afazeres particulares, sendo substituído pelo Sr. Antonio 
Montemor. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a prece habitual 
proferida pelo Sr. Presidente, da qual eu, Secretário Geral, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e pelo Sr. Presidente. 
 
1º de maio de 1946. 
 













Ata # 18 - 8 de maio de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada pela USE, no dia 08 de maio de 1946, na sede da Federação do 
Estado de São Paulo, as 20,30 com a participação dos confrades Edgard Armond, 
Aristóteles Soares Rocha, Joni Doin, dr. José Ribeiro de Carvalho, Caetano Brevidere, dr. 
J. Chaves Amarante, Da. Anita Brisa e Celina Amaral e Antonio Rodrigues Montemor. 
Após a prece de abertura dos trabalhos, o senhor Presidente Com. Edgard Armond, 
concedeu a palavra ao Secretário que esclarece não ter podido fazer a ata da reunião 
anterior, passando a ler o resumo da mesma, para conhecimento da mesa. Concedida a 
palavra sobre a ata, o Sr. Aristóteles esclarece que sobre o ponto de contribuições de 500,00 
atribuídos pela Federação como para o pagamento do aluguel da sala ocupada pela USE, 
deve haver lapso, porquanto, um aluguel foi taxado em 350,00 segundo consta de ata. Diz 
o representante da Federação que não está ao par dessa decisão da entidade que representa, 
isto estar ausente naquela época no entretanto, da quantia mensal a cargo da Federação 
seria retirado o aluguel exato, entrando ela com o excedente. Comunica o Sr. Presidente 
ter autorizado, por antecipação, a concessão ao Sr. Com. Thales Marcondes, como delegado 
da USE, para Campinas, atendendo a sua transferência para aquela cidade, e partida 
urgente. Trata-se de confrade capaz e a altura de bem representar a USE junto a família 
espírita campineira. Esse companheiro deverá procurar o Sr. Marcondes e os demais 
confrades e dessa aproximação é que sairá a indicação definitiva do delegado em Campinas. 
Pede a aprovação da mesa no que é atendido. Com referência a reunião dos diretores, no 
próximo dia 11 as 15 horas, o Sr. Presidente pede aos representantes das entidades 
convocadas, darem conhecimento aos seus companheiros, para que possam à reunião 
comparecer o maior número de diretores. Ficou o Dep. Ação Social autorizado a redigir 
uma declaração expondo o fundamento da USE, para ser publicado com o manifesto já 
aprovado, na imprensa, em vista de ter surgido alguma dúvida não obstante as publicações 
feitas. Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada, da qual eu Secretário Geral 
lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, e pelo Sr. Presidente do mês. 
 
Aos 8 dias do mês de maio 1946. 
 







Ata # 19 - 15 de maio de 1946 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião realizada pela U.S.E. no dia 15 de maio de 1946, às 20,30 na sede da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, à Rua Maria Paula Nº 158. Presentes os 
senhores Com. Edgard Armond, Jony Doin, Aristóteles Soares Rocha, Caetano Brevidere, 
Dr.  Amarante, Anita Brisa, Celina do Amaral e Antonio Rodrigues Montemor. Realizou-
se a presente reunião, sob a presidência rotativa do Sr. Com. Armond, que pronunciou a 
prece de abertura dos trabalhos. Foi lida primeiramente a ata da reunião anterior, que foi 
aprovada. O sr. Presidente concedeu a palavra ao representante da União Federativa que 
traz ao conhecimento da mesa a resolução da sua entidade em conceder à USE, 
mensalmente, um donativo suplemental de 150,00, e nome dos membros representantes 
daquela Sociedade. Neste movimento, adesões de centros já aderiram à USE até este 
momento 77 centros, conforme relação apresentada pelo sr. Presidente. A fim de facilitar 
o trabalho de arregimentação a sra. Anita Brisa propõe a confecção de modelo de adesão 
para ser remetido aos centros, e se propõe mandar imprimi-lo por conta própria, o que foi 
aprovado pela mesa. Nomeação de delegados – por indicação dos srs. Com. Armond e Jony 
Doin, foram aceitos os senhores Walter Acorsi e Germano Emílio dos Anjos, para 
Piracicaba e Caçapava, respectivamente. A fim de ser providenciado o preenchimento do 
lugar no Departamento de Divulgação e Propaganda, por parte da União Federativa, o sr. 
Presidente solicita do sr. Representante desta Entidade saber do sr. Hélcio Fonseca, nome 
anteriormente indicado para esse cargo, e que não tomou posse, se deseja empossar-se ou 
não. Para melhor entrosamento dos diversos departamentos, e para que se familiarizem os 
seus membros com os assuntos tratados nesta Comissão, dona Anita Brisa propôs e a mesa 
aprovou que todos os membros departamentais participem das reuniões ordinárias da 
Comissão. Propaganda na Capital: Por proposta do representante da Liga Espírita, e após 
debate em que tomaram parte todos os presentes, muito especialmente o sr. Jony Doin, do 
Departamento de Ação Social, ficou resolvido aceitar a colaboração da Liga Espírita no 
trabalho de arregimentação dos centros espíritas desta Capital. Nada mais havendo a tratar 
foi encerrada a reunião após a prece proferida pela sra. Anita Brisa, da qual lavrei a presente 
ata, assinada por mim e pelo sr. Presidente do mês. 
 
Assinaturas. 







Ata # 20 - 22 de maio de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada no dia 22 de maio de 1946 pela União Social Espírita na Rua 
Maria Paula, 158, sede da Federação Espírita do Estado de S. Paulo. Presentes os srs. Edgard 
Armond, Jony Doin, Aristóteles Soares Rocha, Dr. José Ribeiro Carvalho, Emílio Manso 
Vieira, Caetano Brevidere, Carlos Jordão da Silva, Herculano Pupo, Anita Brisa e Antônio 
Rodrigues Montemor. Foi aberta a reunião com a prece habitual, após a qual foi concedida 
pelo sr. Presidente do mês, Com. Armond ao sr. Manso Vieira que trouxe ao conhecimento 
da USE, que no dia 17 último a noite, inseriu uma reportagem do sr. d’Angelo Neto, na 
qual fazia referências tendenciosas à entidade que representa, sobre venda de terreno e que 
sabendo pertencer aquele jornalista à Diretoria da Liga, achou por bem comunicar, que a 
União está coligindo provas para rebater aquela publicação, e muito embora não fosse 
assunto de interesse desta Comissão da USE, pedia  no entanto fique constando em ata, o 
que ficou feito por determinação da mesa. Como ordem do dia, comunica o sr. Presidente 
já ter sido despachado perto de quinhentas circulares instruções no decorrer da semana, 
assim como ter recebido mais adesões de centros espíritas.  O sr. Ribeiro de Carvalho, 
falando em nome do Departamento de Divulgação e Propaganda, sob sua direção, focaliza 
o aproveitamento imediato do cinema para a propaganda da USE, e sugere a criação de 
uma comissão especializada para tratar do assunto. Após ampla discussão em que tomaram 
parte todos os presentes, ficou deliberado a nomeação livre dessa Comissão, por indicação 
do próprio Dep. de Propaganda. Tendo o sr. Presidente lembrado que os Departamentos 
de Ação Social e Divulgação e Propaganda estão com falta dos membros que incumbe a 
União Federativa. Solicitou ao representante daquela Entidade providenciar, tendo o sr. 
Emílio Manso Vieira indicado para o Dep. Ação Social o nome do sr. João Cordeiro, aceito 
pela mesa. O Secretário Geral Antonio Montemor esclarece a mesa que em virtude de 
afazeres de ordem particular que o tem impedido ultimamente de tratar de seu 
Departamento com a presteza que se torna necessária ao atendimento a que esse 
impedimento perdurará ainda por tempo indeterminado. Solicita da mesa a sua exoneração 
do cargo que ocupa na USE de Secretário Geral no que é atendido em vista do exposto. 
Para preenchimento desse cargo o sr. Presidente põe o assunto em discussão e por sugestão 
do sr. Jony Doin e aprovação por todos passa a Secretaria a ser desempenhada pelo 
Departamento de Ação Social. Nada mais havendo a tratar e após a prece proferida pela 
senhora Anita Brisa, foi a reunião encerrada pelo sr. Presidente, da qual, lavrei a presente 
ata que vai assinada por mim e pelo sr. Presidente rotativo do mês. 
 
S. Paulo, 22 de maio de 1946. 
Assinaturas.  









Ata # 21 - 29 de maio de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada pela U.S.E. no dia 29 de Maio de 1946, às 20,30 horas, na sede 
da Federação Espírita do Estado de São Paulo, à rua Maria Paula, 158. Presentes os 
Senhores: Com. Edgard Armond, Jonny Doin, Caetano Brevedere, Antonio Rodrigues 
Montemor e Carlos Jordão da Silva. Sob a presidência do Com. Armond, realizou-se, digo, 
em caráter rotativo, iniciou-se os trabalhos com a prece habitual. Lida a ata anterior, o Sr. 
Presidente deu a palavra ao Sr. Jonny Doin que, em nome do Sr. Manso Vieira, pediu 
fossem retificados os termos da ata anterior, na qual consta uma acusação feita contra o Sr. 
Domingos Antonio Angelo Neto, e que lhe é atribuída, o que não condiz com a verdade, 
pois, não fez e nem teve intenção de acusar àquele senhor. Como ordem do dia comunica 
o Sr. Presidente já serem em número de 94 as adesões de Centros Espíritas, à U.S.E. Leu 
em seguida uma comunicação, feita por carta pelo Major Thales Prado Marcondes sobre 
uma reunião, realizada em Campinas, pelos Centros Espíritas daquela cidade, tendo sido 
a referida reunião, realizada em caráter preparatório; foram lidas as circulares e outros 
documentos referentes as finalidades da U.S.E. e, segundo o seu parecer, houve boa 
impressão. Pedindo a palavra o Sr. Jonny Doin fez uma exposição sobre a palestra que 
mantivera, em uma viagem a Campinas, com Diretores de, mais ou menos, 10 Centros, 
sendo, então lhe afirmado a adesão de 40 centros d’essa localidade. Propõe-se a trazer as 
referidas adesões, uma vez que voltará àquela cidade no próximo sábado, levando para isso 
o material necessário. Pelo mesmo Senhor e pelo Sr. Brevidere foram indicados os nomes 
dos Srs. Gabriel Rudge e Homero Escobar para dirigirem o movimento, para adesão á 
U.S.E., em Bauru, indicação que foi aprovada por unanimidade. Usando a palavra o Sr. 
Presidente alude a obscuridade da situação sobre adesões, na Cidade de Santos. Novamente 
o Sr. Doin, voltando a falar; diz ter que fazer uma viagem a Santos e propõe-se a esclarecer 
a situação. Ainda com a palavra o Sr. Doin, apresentou aos membros da U.S.E. o Sr. 
Wandick Freitas para fazer parte da Ação Social, encarregando-se, como militante da 
imprensa, à propaganda do movimento em Santos. Com satisfação e aprovação geral foi 
aceito o nome do referido Sr. para o cargo designado. Falando ainda em nome do Sr. Dr. 
José R. Carvalho, apresentando escusas pelo s/ não comparecimento à reunião por ter 
viajado para Minas, a chamado, por doença em pessoa de s/ família, o Sr. Doin apresentou-
nos o anteprojeto de um filme para propaganda do movimento da U.S.E., fazendo uma 
perfeita exposição das suas possíveis cenas o que foi muito apreciado e por unanimidade 
aprovado. Continuando, propõe a entrosação no movimento da Juventude Espírita, sendo 
então, pelo Com. Armond, proposta a extensão ao setor da Juventude Espírita e Mocidade 
Espirita e seus diretores, sendo ambas as propostas aprovadas. Continuando, o Com. 
Armond lembra a necessidade de intercalar na propaganda cinematográfica, as estatísticas 
de assistência social e intelectual sendo, pelo Sr. Jonny, proposto se convidasse, também, 
para agirem dentro de suas especialidades, no filme, os Srs: Pedro de Camargo (Vinícius) e 
Dr. Luiz Monteiro de Barros. Ambas as propostas, como não podiam deixar de ser, foram 
aprovadas unanimemente. Pelo Sr. Jonny Doin foi lida uma carta por intermédio da qual, 
o Sr. José Peres Castelhano, de S. João da Boa Vista, oferecia à venda em caràter puramente 
comercial, a U.S.E. do jornal de sua propriedade “A Alvorada”: Analisada a proposta pelo 
Com. Armond que expôs com  clareza as razões pelas quais o negocio não podia interessar 
a U.S.E., foi a mesma rejeitada por unanimidade. Foi aprovada uma proposta, apresentada 
pelo Sr. Jonny Doin, para a publicação pelo noticiário da Agencia Meridional, de notícias 
referentes ao movimento de unificação, sem restrições, 



Pedindo a palavra o Sr. Caetano Brevedere comunica a mesa ter ficado autorizado o Sr. 
João Pedro Brevidelle a trabalhar como representante da U.S.E. nas comarcas e municípios 
de Ipaussu, Piraju, Sta. Cruz do Rio Pardo, Batista Botelho e Ourinhos, porém neste sem 
compromisso, tendo sido esta comunicação aprovada. Nada mais havendo a tratar, após a 
prece proferida pelo Sr. Presidente, foi encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata, 
assinada por mim e pelo Sr. Presidente. 
 
S. Paulo, 29 de Maio de 1946.  
 
Assinaturas 









Ata # 22 - 5 de junho de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Na Sede da Federação Espirita do Estado de São Paulo, á Av. Irradiação, 158, realizou-se a 
5 de Junho de 1946, mais uma reunião da U.S.E., estando presentes os senhores: Com. 
Edgard Armond, Herculano Pupo, Dª Anita Briza, Antonio Rodrigues Montemor, Emílio 
Manso Vieira, Jonny Doin, Carlos Jordão da Silva, estando também presente o Sr. 
Prevideli, de Bauru e o Sr. Caetano Prevideli. Sob a presidência rotativa do Sr. Emílio 
Manso Vieira que convidou o Sr. Antonio Rodrigues Montemor para secretariar os 
trabalhos foi iniciada a sessão tendo o Sr. Presidente falado sobre a necessidade de 
preenchimento da secretaria. Pedida e dada a palavra ao Sr. Prevideli, de Bauru, falou o 
mesmo sobre o movimento de unificação já realizado entre os principais Centros Espiritas 
daquela cidade, unidos sob a direção da “União Espírita de Bauru”, entidade esta com 
personalidade jurídica. Com aprovação unanime, foi pelo Comte. Armond proposto um 
voto de louvor ao companheiro. Pedindo e lhe sendo dada a palavra o Sr. Jonny Doin pede 
que, na próxima reunião, a Liga e as demais Entidades apresentem relatório do trabalho 
realizado com relação a propaganda da USE, nesta Capital. Com a palavra, o Sr. Presidente 
solicita as Sr. Tesoureiro uma exposição sobre as condições financeiras da USE, tendo este 
prometido trazer na próxima reunião, o balancete, adiantando ser boa. Pedida e lhe sendo 
dada a palavra Dª Anita Brisa expôs as suas impressões, colhidas durante a sua estadia na 
cidade de Barretos, onde já há unificação e indica para delegado da USE naquela localidade 
o nome do Dr. Wilson Melo. Em Bebedouro, também, será delegado da USE o Prof. 
Anselmo Gomes. Com a palavra o Sr. Jonny Doin pediu credenciais para representar a 
USE em Sorocaba na viagem que realizará àquela cidade. Com a palavra o Sr. Presidente, 
fez referencias sobre noticias publicadas em jornais do Paraná, sobre a USE; tendo o 
Comte. Armond feito, também, referencias a noticias publicadas por jornais de outros 
Estados. Voltando a falar, o Sr. Emílio Manso Vieira, em nome da União, diz ter convidado 
para preencher os claros existentes na USE, nos Departamentos da Ação Social e 
Propaganda, com relação a representantes daquela Entidade, os senhores: Dr. Trajano 
Xavier Corrêa e João Jorge Cordeiro, tendo o primeiro aceitado o convite e o segundo 
prometido aceitá-lo, depois de um entendimento pessoal com o sr. Manso, que prometeu, 
para a próxima reunião, a presença de ambos para tomarem posse. Em tempo: Antes da 
abertura da presente reunião, como de costume, foi feita pelo Sr. Presidente a Prece 
habitual. Nada mais havendo a tratar, feita a Prece, pelo Sr. Presidente, foi por este 
encerrada a sessão, da qual lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Sr. 
Presidente. 
 
São Paulo, 5 de Junho de 1946. 
 
Assinaturas 







Ata # 23 - 12 de junho de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião da U.S.E., realizada no dia 12 de Junho de 1946, às 20,30 horas, na sede 
da Federação Espírita do Estado de S. Paulo, à Rua Maria Paula, 158, com a presença dos 
senhores: Comandante Edgard Armond, Anita Brisa, Dr. José Ribeiro de Carvalho, Dr. J. 
Chaves Amarante, Herculano Pupo, Aristóteles Soares Rocha, Caetano Previdelli, Antonio 
Rodrigues Montemor, Emílio Manso Vieira, Carlos Jordão da Silva e José Felice. 
Sob a Presidência rotativa do Sr. Emílio Manso Vieira, após a prece habitual, foi pelo 
mesmo aberta a sessão, convidando para secretariar os trabalhos, por indicação do 
Comand. Armond, ao Sr. José Felice. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, pediu a 
palavra o Com. Armond, o qual apresentou e leu as cartas referentes às novas adesões a 
U.S.E., dizendo que estas já atingiam até hoje a 130, sendo total a adesão dos C.E. de 
Ribeirão Preto, Limeira, Jundiaí e Sorocaba, ainda incompleta Campinas e nenhuma de 
Santos. É lida uma carta do C.E. Estrada de Damasco solicit. instruções e informações sobre 
a U.S.E. as quais já haviam sido remetidas. A seguir o Sr. Presidente concede a palavra ao 
Sr. Pupo que discorre s/ as atividades da Liga Espírita, na última semana, como também a 
Sra. Anita e Sr. Aristóteles informam sobre as suas visitas e adesões conseguidas. O Diretor 
do Departamento de Propaganda  pede a palavra e comunica aos presentes que conseguiu 
na Kodak, certos obséquios que contribuirão para facilitar e apressar a tarefa da feitura do 
filme de longa metragem, para o que solicita a imediata colaboração de todos, ideias e 
planos e os assuntos mais desejados para o filme, devendo vir redigida uma circular nesse 
sentido a todos os C.E., em ocasião oportuna. Com. Armond comunica que o Sr. Cabrera 
(do preço fixo) está fazendo um filme de propaganda da nossa doutrina e seria interessante 
uma aproximação com o mesmo para identificar os nossos interesses. O Dr. Carvalho lê 
um relatório da viagem do Jonny Doin, ao qual está representando nessa reunião. O Sr. 
Presidente informa aos presentes que dia 19 d/mês irá a Santos para tratar do assunto da 
U.S.E., pois nesse dia reunir-se-ão os C.E.s para estudar e examinar a adesão geral. Com a 
palavra o Com. Armond, sugeriu certas medidas para apressar o pronunciamento dos C.E. 
sobre se aderem ou não à U.S.E. as quais serão postas em pratica pela F.E.E.S.P. e U.F.E.P. 
O Sr. Presidente agradece à Da. Anita seu fornecimento gratuito de impressos a USE, 
dando a seguir a palavra ao Sr. Previdelli, o qual como tesoureiro lê o movimento de Caixa 
do mês de Maio findo. Esclarecendo aos presentes, o Sr. Presidente, sobre o 
comparecimento nesta sessão do Sr. José Felice, a convite seu, a este lhe foi perguntado 
sobre o seu desejo de cooperar em prol da U.S.E., prometendo esse convidado pronunciar-
se na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, após feita a prece de encerramento 
pela Sra. Anita Brisa, foi pelo Sr. Presidente dado por encerrados os trabalhos dessa sessão, 
dos quais, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai por mim e pelo Sr. Presidente 
assinada. 
 
S. Paulo, 12 de Junho de 1946. 
 
Em tempo: Entre os membros presentes foi citado nome do Sr. J. Chaves Amarante, o qual 
porém não comparecera. Outrossim, encontrava-se presente a essa reunião o Sr. José de 
Almeida Vergueiro. 
 
S. Paulo, 12 de Junho de 1946. 
 



Assinaturas 









Ata # 24 - 19 de junho de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Aos dezenove dias de Junho de 1946, reuniram-se os membros da U.S.E., ás 20,30 horas, 
na sede da Federação Espirita do E. S. Paulo, á Rua Maria Paula, 158, S. Paulo, estando 
presentes os seguintes senhores: Aristóteles Rocha, João Cordeiro, Dr. José de Almeida 
Vergueiro, José Felice, Herculano Pupo, Carlos Jordão da Silva, Anita Brisa, Caetano 
Previdelli e o sr. Antonio Rodrigues Montemór. Sob a presidência rotativa, a mesma foi 
assumida pelo Sr. Caetano Previdelli, dada a ausência do Sr. Manso Vieira representando 
a U.S.E., o qual após a prece inicial, deu por iniciada a reunião, procedendo-se á leitura da 
ata anterior, a qual, após uma necessária emenda solicitada pelo sr. Almeida Vergueiro, foi 
aprovada. Em uso a palavra, foi ela concedida ao Sr. Montemór, o final deu a conhecimento 
uma carta do nosso representante em Bauru, Sr. Homero Escobar enviando uma Ata 
subscrita por doze entidades espiritas idôneas, daquela localidade, aderindo ao nosso 
movimento. Pedindo a palavra o Sr. Jordão foi pelo mesmo lido um artigo publicado na 
revista espirita “A Centelha”, no final transparece a falta de compreensão do articulista a 
respeito das finalidades da U.S.E., tendo o Sr. Jordão sugerido que se enviasse uma 
comissão ou uma pessoa á redação daquela revista afim de cordialmente esclarecer a revista 
das intenções digo esclarecer o responsável pelo artigo sobre as verdadeiras finalidades da 
U.S.E. Posto o assunto em discussão, ficou deliberado que uma pessoa seria enviada para 
esse fim, tendo acrescentado o Dr. Vergueiro, que o Depart. de Propaganda redigisse um 
artigo para a mesma revista publicar, esclarecendo a respeito do equívoco em que a mesma 
incorrera. Nessa ocasião o Sr. Montemór sugeriu que a escolha da referida pessoa recaísse 
na do Sr. Vinicius. Pela Srª. Anita Brisa foi perguntado si o Sr. Cordeiro aceitava ou não a 
indicação feita pela U.F.E.P. para tomar lugar na comissão que a representa na USE, ao 
que respondeu aquele membro aceitar plenamente o cargo, assim pois, o Sr. Presidente deu 
posse ao mesmo na Comissão indicando para colaborar no Depart. de Propaganda. Foi 
também empossado como representante em comissão da U.F.E.P., o Sr. José Felice, o qual 
acedeu ao convite que lhe foi feito, tendo sido designado para o Depart. de Assistência 
Social, alegando porém que somente poderia no momento desincumbir-se da elaboração 
da ata de cada reunião da U.S.E. Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Herculano Pupo, 
que ressaltou os seus trabalhos junto aos C.E. na semana finda, dando à mesa as adesões 
recebidas por ele diretamente por ocasião de suas visitas de propaganda. O Sr. Aristóteles 
traz ao conhecimento da comissão que no próximo sábado irá á Espirito Santo do Pinhal 
e trabalhará nessa ocasião em prol dos objetivos da U.S.E. Pelo Sr. Cordeiro foi sugerido 
se fornecesse a todos os membros da U.S.E. credenciais que lhes os permitissem se 
apresentar quando em viagem em nome da U.S.E., no que foi aprovado. O Sr. Herculano 
Pupo pede que essa credencial é de, digo, seja fornecida principalmente aos membros que 
visitam os C. Espiritas, em nome do nosso movimento. Finalmente faz-se constar a 
justificação da ausência do Comte. Armond o qual está em gozo de férias por 15 dias, tendo 
por isso, sido substituído pelo Sr. Montemór. Foi também justificada a ausência do Sr. 
Manso Vieira o qual a serviço da U.S.E. encontra-se em Santos. Nada mais havendo a tratar, 
foi, após a prece final feita pela Sra. Anita Brisa, encerrada a reunião ás 22 horas e 10 
minutos, da qual eu secretário lavrei a presente ata que vai por mim e pelo Sr. Presidente 
assinada. 
 
S. Paulo, 19 de Junho de 1946. 
 



Assinaturas 











Ata # 25 - 6 de junho de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de Junho de 1.946, ás 20,30 horas, reuniram-se os membros 
da U.S.E., na sede (da Rua da Federação Espirita do E. S. Paulo, á Rua Maria Paula, 158, 
em S. Paulo, notando-se a ausência dos senhores Comandante Armond, Dr. Carvalho e 
Da. Anita Brisa por motivos justificados. Sob a presidência do Sr. Manso Vieira, foi feita a 
prece para inicio dos trabalhos após a qual deu por aberto os mesmos; concedendo a palavra 
ao Sr. Jonny Doin o qual expõe a situação das adesões do interior, atingindo estas até esta 
data a 193. Com a palavra o Sr. Presidente, solicita á mesa informações acerca das 
localidades visitadas pelos demais membros. O Sr. Aristóteles Rocha esclarece então que 
esteve, conforme havia anteriormente comunicado, em Espirito Santo do Pinhal, de onde 
trouxe o compromisso de adesão de quatro Diretores de Centros Espiritas locais. A seguir 
o Sr. Manso Vieira, também informa que em cumprimento ao que estava estabelecido, após 
penosos trabalhos preparativos conseguiu em Santos, reunir doze Centros Espiritas, em 
cuja reunião, o Sr. Manso Vieira debateu o assunto, demonstrando a necessidade inadiável 
da adesão dos Espiritas ao movimento da U.S.E., tendo nessa ocasião, o Sr. Delgado, 
membro influente em Santos, falado aos  presentes no mesmo sentido, finalizando a 
referida assembleia com a promessa de que adeririam á USE os C.E. presentes e mais 
outros, num total de 16. Tão logo tais adesões fossem recebidas, seria feita uma propaganda 
pelos jornais de Santos, a respeito das mesmas, afim de incentivar o meio espirita Santista 
e adjacentes. Continuando o Srs. Manso Vieira, pede o mesmo, aos membros da U.S.E. 
presentes, que se manifestem sobre quem deverá recair a nomeação do nosso representante 
em Santos, sugerindo o Sr. Caetano Previdelli que a mesma digo que se deveria saber quais 
os nomes mais indicados para esse fim. O Sr. Jonny Doin propõe entre os nomes 
apresentados, o do Sr. Delgado, o qual foi aprovado unanimemente. Encerrando esse 
assunto, o Sr. Presidente passa a palavra ao Departamento de Ação Social. Falando o Sr. 
José de Almeida Vergueiro, este sobreeleva a necessidade de se intensificar rapidamente as 
adesões dos C. E. que ate hoje não se manifestaram a esse respeito. Com a palavra os srs. 
Jonny Doin, pede licença para esclarecer esse ponto, informando que o numero de adesões 
atingira ate esta data a casa dos 200 (duzentos), significando já um grande desenvolvimento, 
pois anteriormente esperava-se que esse numero só seria alcançado pelo mês de agosto deste 
ano. Discorrendo ainda o sr. Jonny, sobre os trabalhos tidos em Sorocaba, sugeria á mesa 
a aprovação do Sr. Benedito, pessoa daquela localidade merecedora de se desempenhar 
como delegado da U.S.E. Essa ideia mereceu a aprovação geral. Quanto ao movimento em 
Franca, prosseguiu o Sr. Doin, apesar das dificuldades enfrentadas, foi bem resolvida, tendo 
detalhado a ação que desenvolveu nessa cidade para chegar a esse resultado. A seguir o sr. 
Doin, abordando o assunto da confecção do filme de propaganda, pergunta aos membros 
representando as três entidades máximas do espiritismo em S. Paulo, si já haviam estar 
preparado qualquer plano para ser desenvolvido no referido filme, ao que obteve resposta 
negativa dos demais. Afim de melhor esclarecer sobre as bases essenciais do plano a ser 
estabelecido pelas referidas entidades independentemente uma das outras, repetiu a leitura 
do ante-projeto do plano geral do filme em questão, cujo ante-projeto mereceu em reunião 
digo em uma das reuniões anteriores, aprovação geral. Repetiu ser urgente, a apresentação 
dos planos por parte dos componentes da U.S.E., pois esse concurso, prestado pelas três 
entidades, viria facilitar e coroar de melhor êxito, o objetivo principal da unificação social 
espirita. Com a palavra o Dr. Vergueiro, dá a conhecer á mesa, concomitantemente um 
artigo no jornal “Ao Mundo Espirita” cujas referencias ao movimento da USE são bem 



lisonjeiras e confortadoras, contrastando, conforme esclarece, com o artigo publicado pelo 
jornal “A Centelha” dessa Capital, a cujo respeito foi o assunto ventilado em sessão 
anterior. Propôs que se agradecesse ao jornal “Mundo Espirita”, essas referencias em favor 
da nossa causa, no que foi aprovado por todos. Solicitando a palavra, o Sr. Doin solicita ao 
Departamento competente, que a respeito da publicação feita pela “A Centelha”, se fizesse 
no mesmo jornal, rapidamente, uma publicação a respeito da U.S.E. esclarecendo ou 
melhor, dando a conhecer com naturalidade, aos leitores, (dos verda) o verdadeiro objetivo 
da USE. O Sr. Montemór, entretanto, informa que na reunião anterior, já havia sido o 
assunto debatido e aprovou-se a solução, através da interferência do Sr. Vinicius junto á 
redação daquele periódico. O Sr. Doin sugere que embora assim se tenha resolvido, seja 
feita a publicação no mesmo jornal, de um aviso ou artigo que não aludindo ao articulista 
atacante, possa orientar o publico. Essa medida obteve aprovação geral, devendo o 
Departamento competente dar cumprimento á mesma. A seguir o Sr. Cordeiro, propôs(la) 
que o artigo lido no jornal “Mundo Espirita” fosse publicado na “A Centelha”, e comesse 
fim procuraria a redação dessa, caso fosse aprovada a sua proposta, tendo recebido plena 
aprovação. Com a palavra o Sr. Aristóteles Rocha, pede, a rogo de Da. Anita Brisa, que está 
ausente nessa reunião, sejam dadas credenciais aos srs. Julio de Abreu e Sebastião Costa, 
afim destes senhores poderem falar, nos C.E. que visitarem, em nome da U.S.E. O Sr. Doin 
esclarece que tal pedido foi feito em outra reunião e não foi atendido porque a propaganda 
que tais senhores desejam fazer é paralela á que vem desenvolvendo a U.S.E., motivo 
porque sugere que não se deve credencia-los para esse fim. Entretanto, o Sr. Doin concorda 
em que se os convide a virem colaborar junto á U.S.E. e, em nosso meio, tomar posição 
num dos Departamentos existentes, sujeitando-se eles, como os demais elementos, ás 
normas do nosso trabalho. Tendo sido esse assunto ventilado em outra ocasião sem 
qualquer resposta num sentido objetivo, por parte dos interessados, resolveu-se encerrar o 
mesmo. Tomando a palavra o Sr. Presidente, esclarece que a leitura da ata da sessão 
anterior, não foi feita pelo adiantado da hora, e, fazendo a seguir a prece de agradecimento, 
foi encerrada a presente reunião, da qual eu secretario, lavrei a presente ata, a qual vai por 
mim e pelo Sr. Presidente assinada. S. Paulo, 26 de Junho de 1946. 
 
Assinaturas 













Ata # 26 - 10 de julho de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada no dia 10 de julho de 1946, na sede da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, à Rua Maria Paula nº 158, às 20,30 pela União Social Espírita, e com 
a presença dos srs. D. Anita Brisa, Com. Edgard Armond, Herculano Pupo, Joni Doin, Dr. 
José Ribeiro de Carvalho. Sob a presidência de d. Anita Brisa foi aberta a reunião com 
prece habitual. Logo após pede a palavra o Com. Armond para fazer a leitura da 
correspondência recebida, inclusive da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, 
aplaudindo o movimento de unificação e fazendo votos que o mesmo se consubstancie 
numa unificação das entidades espíritas do Estado em torno de uma Federação de fato. 
Cita o número de adesões que é de 233. Em seguida o Diretor do Departamento de Ação 
Social solicita de novo às Entidades representadas, prepararem material ou mesmo ideias 
para a filmagem de “O Espiritismo em São Paulo”. Comunica o sr. Herculano Pupo que 
esteve em contacto com o presidente da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém o qual diz sentir 
o desejo de voltar a colaborar na U.S.E. O Com. Armond lembra que já se encontra em 
entendimentos com ele para aquele fim e propõe em seguida que se trate da publicação das 
adesões, pela imprensa, tendo ficado o D.A.S. com a incumbência  de obter orçamentos, 
para serem aprovados na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
seção, da qual lavrei a presente por mim assinada e pela sra. Presidente rotativa. 
 
São Paulo, 10 de julho de 1946.  
 
(Ass.) Anita L. Briza. 







Ata # 27 - 17 de julho de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, aos 17 dias 
do mês de julho de 1946, às 20,30, pela U.S.E., sob a presidência da sra. Anita Brisa, que 
proferiu a prece de abertura. Com a palavra o Com. Armond cita o número de adesões, 
que monta a 243, e entra a tratar, em seguida na questão Sinagoga, propondo à Comissão 
a volta da Sinagoga como entidade patrocinadora do Movimento de Unificação, o que foi, 
após longos debates, aprovado por unanimidade, e com gerais aplausos. Em seguida o sr. 
Joni Doin apresentou o sr. Eurípedes de Castro e dr. Homero Pinto Valada, para membros 
da Comissão encarregada do filme, tendo o Com. Armond solicitado ao sr. Eurípedes para 
que aceitasse também o cargo de Secretário da Comissão de Seis, não tendo o mesmo aceito 
este convite por absoluta falta de tempo, aceitando, entretanto, o cargo de membro da 
Comissão do filme, o que foi aprovado. Em seguida o Diretor do D.A.S. apresentou os 
orçamentos obtidos para publicação das adesões, tendo sido aprovado o crédito de 4.000,00 
para o Diário de São Paulo e Folha da Manhã, encarregando-se o Com. Armond e o Diretor 
da D.A.S. para se entenderem a respeito, com a Folha e Diário respectivamente, se possível, 
por preço mais vantajoso. Sem mais assunto a tratar, foi encerrada a reunião após a prece 
costumeira, da qual lavrei a presente ata que fica assinada por mim e pela sra. Presidente.  
 
São Paulo, 17 de julho de 1946. 
 
(Ass.) Anita L. Briza 







Ata # 28 - 24 de julho de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada na sede da Federação Espírita Estado de São Paulo, em 24 de julho 
de 1946, pela Comissão Central da U.S.E. sob a Presidência rotativa de d. Anita Brisa. 
Estiveram presentes os srs. Joni Doim, Dr. Ribeiro de Carvalho, Com. Armond, Dr. 
Vergueiro, Com. Armond, dr. Vergueiro, Carlos Jordão da Silva, Caetano Prevideli, 
Antonio Rodrigues Montemor, Herculano Pupo. Após a prece de abertura o Com. 
Armond propõe a indicação de um secretário para os presentes trabalhos. Posto o assunto 
em discussão o sr. Montemor esclarece que tendo desaparecido os motivos que o levaram 
a resignar o cargo que ocupava junto a U.S.E. oferecia novamente os seus serviços à 
Comissão e lembrava ao mesmo tempo que em vista de ainda não estar preenchido o cargo 
de Secretário Geral, atendendo a que esse Departamento está anexo ao D.A.S., propunha 
o restabelecimento do dito Departamento e lotação dos cargos correspondentes, não é de 
Secretário Geral e de 1º Secretário. Com a palavra o sr. Joni lembra o nome do sr. Jordão 
para 1º Secretário, o qual declarou aceitar uma vez dispensado do lugar que ocupa no 
Departamento de Propaganda. Consultado o Diretor de Propaganda a respeito, disse o 
mesmo acreditar não ser possível tal dispensa em vista de muito trabalho em que se 
encontra nesta fase o seu setor. Propõe o Com. Armond que se aceite o nome do sr. 
Montemor para o seu antigo lugar, tirando a lotação do cargo de 1º Secretário para tempo 
oportuno, o que foi aceito. Empossado, passou o sr. Montemor a secretariar a presente. 
Foram lidas as atas das reuniões anteriores com as seguintes ressalvas: D. Anita esclarece 
que o pedido de credenciais aos representantes da U.S.E. junto aos Centros foi feito por 
ela e não pelo sr. Herculano Pupo conforme consta. Com referência ao caso Sinagoga diz 
o Com. Armond que correspondeu-se com a Diretoria daquela entidade a qual ficou de 
enviar representante. Entendeu-se pessoalmente esse representante não veio até o momento 
presente, não obstante a Sinagoga está concorde em tomar parte ativa na U.S.E. Não se 
fizera representar nesta reunião, por isso não fora cientificada da data, pelos motivos 
expostos. Comunica em seguida que foi procedida uma revisão no Quadro de Adesões de 
Centros a U.S.E., o qual de 243 ficou reduzido a 241, em vista de ter sido encontrado 
centros fichados em dobro. Continua com a palavra para comunicar à mesa que a secretaria 
tem recebido em devolução grande número de correspondências cujos destinatários não 
foram encontrados, e que ditos endereços foram fornecidos pela União. D. Anita Brisa, 
tendo discorrido ligeiramente sobre o nosso Movimento visto pela imprensa e 
personalidades espíritas do Rio, lembra que talvez fosse interessante trocar-se ideia no 
sentido de uma colaboração com ditas entidades, assunto este que foi margem para 
apresentação de pareceres dos srs. Com. Armond e Dr. Vergueiro, concordes afinal, que 
em primeiro lugar unificando a família espirita estadual. Nada mais havendo a tratar foi a 
presente reunião encerrada com a prece habitual, da qual lavrei a presente ata, assinada por 
mim e pela sra. Presidente. 
 
São Paulo, 24 de julho de 1946. 
 
Assinaturas. 









Ata # 29 - 31 de julho de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião da U. S. E. realizada a 31-7-46 na sede da Federação Espírita do Estado 

de São Paulo, às 20,30. 
 
Presentes os srs. Com. Armond, d. Anita Brisa, Carlos Jordão da Silva, Herculano Pupo, 
Aristóteles Soares Rocha, Emílio Manso Vieira, dr. Stol Nogueira e eu. Foi aberta a reunião 
pela Presidente d. Anita Brisa que proferiu a prece habitual, passando-se a seguir a leitura 
das atas anteriores, que foram aprovadas. Em seguida, foi dada a palavra ao Com. Armond 
que apresentou o resultado de adesões até a data e alcançou o total de 254 centros. Foi lida 
em seguida uma carta enviada pela Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, na qual apresenta 
sugestão para emendas de diversos itens constantes no projeto de Constituição a ser 
apresentado para discussão à Assembleia Nacional e pede o apoio da USE. Após vários 
debates em que tomaram parte todos os presentes, ficou resolvido entregar-se o assunto ao 
companheiro dr. Almeida Vergueiro, para estudo, visto conter apreciação de ordem 
jurídica. O Com. Armond trouxe ao conhecimento da casa quanto a confecção do filme O 
Espiritismo em S. Paulo, dizendo já ter lido apanhada a apresentação mesmo feito por 
Vinicius, e tecendo mais alguns comentários a respeito. O Snr. falou em seguida sobre a 
necessidade de se intensificar o trabalho de adesão, e apresentou o nome do Dr. Maia 
Ramos que deseja colaborar nesse sentido, visto ter o mesmo facilidade de visitar o interior 
do Estado. Antes de encerrar-se a seção a sra. Presidente comunica que no próximo mês de 
agosto, cabe à Federação a Presidência rotativa da Comissão e agradece a colaboração 
eficiente prestada por todos à sua gestão e solicita ao confrade Manso para fazer a prece, 
após a qual foi encerrada a presente da qual lavrei esta ata que vai por mim assinada e mais 
pela sra. Presidente. 
 
Em 31-7-1946. 
 
Presidente Anita Brisa 
Secretário Geral Antônio Rod. Montemor 







Ata # 30 - 7 de agosto de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião da U. S. E. realizada no dia 7-8-46 na sede da Federação Espírita do Estado 
de S. Paulo. Sob a presidência rotativa da Fed. Espírita, na pessoa do Com. Armond e com 
a presença dos srs. Aristóteles Soares Rocha, Joni Doi, Dr. J. Almeida Vergueiro, Stol 
Nogueira, Caetano Prevideli, José A. Carneiro e Carlos J. Silva. Inicia-se a presente reunião 
com prece habitual pelo sr. Presidente, que logo a seguir fez breve exposição das novas 
adesões. Releu a carta enviada a U.S.E. pela Sinagoga Espírita N. Jerusalém com respeito a 
emendas à Carta Constitucional e concede a palavra ao dr. Vergueiro, a fim de emitir o seu 
parecer jurídico, conforme decisão anterior da mesa. Diz o dr. que já emitiu sua opinião 
por escrito, dirigido ao Com. Armond, analisando detidamente o assunto no seu aspecto 
jurídico, e achando que no seu aspecto geral a questão, como está redigida no anteprojeto 
está garantindo a liberdade de culto impede tão somente os abusos. Com a palavra o sr. 
Joni explica que está inteiramente solidário com o Dr. Vergueiro, acrescentando que um 
protesto nesse sentido partindo da U.S.E., viria prejudicar o seu movimento e sua principal 
finalidade do momento que consiste na Unificação da família espírita, visto que segundo a 
proposta da Sinagoga essa tarefa exigiria tempo e intenso trabalho. O Dr. Stol Nogueira 
justifica a proposta de sua representada para que seja evitado abuso por parte daqueles que 
se encarregassem de dar cumprimentos as determinações locais. Concorda assim com a 
proposta, muito embora acate as explicações do Dr. Vergueiro. Concordam em que o 
assunto fique para ser resolvido em tempo oportuno – ficando pois encerrada a questão 
com um voto de louvor, à Sinagoga pelo interesse a causa da liberdade de culto 
demonstrada pela entidade irmã. O sr. faz a seguir explanação sobre os trabalhos de seu 
Departamento e, em nome do Dep. de Propaganda pede às entidades aqui representadas 
para que apressem o material solicitado pela Comissão de Filme. Fala sobre a repercussão 
que teve nesta capital e no interior a publicação dos nomes de Centros que aderiram à 
U.S.E., não apenas entre os espíritas mas também no meio geral, onde se crê que a U.S.E. 
tenha objetivos políticos no interior. Já o sr. Pedro Camargo empenhou sua palavra em que 
tal não se dá e assim pede ao sr. Joni uma reconfirmação por parte da mesa, no sentido de 
esclarecer a má interpretação das finalidades da U.S.E. Propõe o Com. Armond seja vedado 
aos membros da U.S.E. falarem em nome desta à imprensa, sem que para tal estejam 
autorizados pela Comissão, isto em vista da confusão reinante pela aproximação das 
eleições. Ambas as propostas foram aprovadas. Em seguida o sr. Aristóteles expõe o 
resultado das visitas feitas a São Manoel, a Botucatu, onde falou em nome da U.S.E. Sem 
mais assunto, foi a reunião encerrada com a prece feita pelo sr. Presidente, e da qual lavrei 
a presente ata, que será assinada por mim e pelo sr. Presidente. 
 
S. Paulo, 7-8-46. 
Presidente – Com. Edgard Armond 
Sec. Ad.  – Carlos Jordão da Silva 







Ata # 31 - 14 de agosto de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada pela USE no dia 14-8-46 na sede da Fed. Esp. Est. de S. Paulo, 
sob a presidência do Com. Armond e com a presença dos Srs. Anita Brisa, Carlos Jordão 
da Silva, Caetano Prevideli, Emílio Manso Vieira, Maia Ramos, Aristóteles Soares Rocha 
e Antonio Rod. Montemor. Após a prece pronunciada pelo Sr. Herculano Pupo foram 
lidas as atas das duas últimas reuniões, que foram aprovadas, passando o Sr. Secretário a 
ler as últimas adesões num total até hoje de 273 Centros. O Sr. Pupo com a palavra 
esclarece que forneceu listas de Centros à Sinagoga, porém que estas estão muito 
deficientes. Em seguida o Sr. Manso interroga à presidência se já foi tomado providências 
para publicação em Santos, nos jornais do número de adesões conseguido naquela 
cidade, conforme decisão da mesa. O Sr. Presidente esclarece que em vista da ausência do 
enc. Dep. Assistência Social, só na próxima reunião poderá responder a respeito. Em vista 
de acordo entre os membros presentes fica deliberado mudar-se o dia de reunião da USE 
para terça-feira, às mesmas horas. O Sr. Tesoureiro esclarece que o saldo atual de Cr$ é de  
2.000,00. Com referência ao nosso movimento visto pela imprensa e meios espíritas dos 
demais estados, esclarece o Sr. Presidente que por notícias vindas do Rio, sabe-se que tem 
causado ali as melhores impressões, tendo alguns meios espíritas dali externado a despeito 
de comparecerem ao próximo Congresso da USE. Com a palavra o Sr. Manso Vieira para 
dizer que está marcado para breve o Congresso Espírita em Buenos Aires, e que talvez 
fosse interessante à USE, fazer-se representar. O Sr. Presidente esclarece que a Federação 
havia sido convidada, porém, acha não ser viável essa representação direta e sim por 
intermédio da Federação Espírita Brasileira, caso ela compareça, porque pensa que esse 
conclave tem caráter internacional, e assim não será a família espírita paulista ou de outro 
estado quem ali se represente e sim a grande família espírita nacional. Acresce ademais 
que na Argentina o Espiritismo não tem liberdade de ação e que esse Congresso talvez 
represente algum golpe político no sentido de demonstração de prestígio para forçar o 
governo a reconhecer direitos postergados. Quanto à proposta do confrade Manso, acha o 
Sr. Presidente que a USE ainda não pode pretender representar nem mesmo o 
Espiritismo Bandeirante, num conclave como o que se anuncia. No entanto, a mesma 
medida tomada pela Fed. Esp. talvez fosse aplicável aqui, e que no tempo oportuno 
poder-se-ia tocar novamente o assunto, encarregando-se de saber da Fed. Espírita 
Brasileira, se ela vai participar do Congresso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, da qual lavrei esta, assinada por mim e pelo Sr. Presidente em 14-8-46.  
 
 
Presidente - Com. Edgard Armond = (assinatura) 
Secretário Geral - Antonio Rod. Montemor = (assinatura) 
 







Ata # 32 - 20 de agosto de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada pela USE, no dia 20-8-46, na sede da Federação Espírita do 
Estado de S. Paulo, à Rua Maria Paula, 158 - sob a presidência rotativa da Federação na 
pessoa do Com. Edgard Armond, e com a presença dos seguintes membros: Anita Brisa, 
J. Trindade, Aristóteles S. Rocha, Emílio Manso Vieira, C. Prevideli, C. Jordão Silva, 
Maia Ramos, Herculano Pupo, Antonio Rod. Montemor. Aberta a reunião com prece 
habitual, foi lida a ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. 
Comunica, em seguida, o Sr, Presidente, que o número de adesões de Centros, eleva-se 
até o presente momento, a 280. 
Correspondência recebida: Foram lidas as cartas recebidas dos delegados de Ribeirão 
Preto - Bauru - Piracicaba - Santos - Rio Claro e Franca, dando conta dos trabalhos 
realizados, em resposta a Circular enviada pela USE em 1-8. Apreciando, devidamente, o 
resultado obtido por estes companheiros nos seus setores de atividade, esclarece a 
presidência que dos 12 representantes nomeados nas diversas zonas do interior, apenas 
estes citados responderam, demonstrando trabalho. Os demais, como Cruzeiro - 
Caçapava - São João da Boa Vista e zona da Araraquarense nada apresentaram, até hoje 
de positivo. Enquanto as zonas de Rib. Preto, Franca, Bauru estão, quase que 
integralmente com a USE numa demonstração belíssima de compreensão e esforço, zonas 
como a Central, Marília e Araraquarense, se apresentam estéreis, cuja razão parece uma 
só, em detrimento da fraternidade e solidariedade espíritas: o personalismo existente 
entre os líderes que orientam e dirigem essas zonas. O Sr. Manso lembra que o nosso 
esforço deve convergir no sentido de se conseguir a simpatia desses elementos arredios e 
cita o nome do confrade Demetrio Strambulo, de Pinda, como bom intermediário para 
aquela zona, diz que lá conversou também com o Dr. Amaral, sobre este assunto. O Sr. 
Trindade lembra o nome de Dr. Batista Pereira, para a zona de Marília, visto que tendo 
ele residido nesta cidade por longo tempo, será por certo pessoa indicada para mediador 
nesta questão. Para a Alta Araraquarense, o Sr. Aristóteles ofereceu-se para ir à Rio Preto, 
lembrando por sua vez, que a interferência do Sr. Campos Vergal talvez fosse proveitosa 
junto àqueles confrades. Sobre o filme, esclarece o Com. Armond que os operadores 
estão trabalhando na filmagem das obras de assistência, no interior, e após a qual virão 
concluir a filmagem junto às entidades da Capital. O Sr. Cordeiro propõe o nome do Dr. 
Adriano Pimentel, de Itararé para delegado da U.S.E. naquela zona da baixa Sorocabana, 
o que foi aceito por todos. O Sr. Trindade lembra o nome do confrade Pedro Fernandes 
Alonso, de São Carlos para delegado naquela zona, igualmente bem recebida. Novamente 
com a palavra o Sr. Presidente esclarece, quanto ao Dep. Propaganda, que está sendo 
incentivada a propaganda pelos jornais, e pela rádio no Programa Espírita Evangélico. 
Esclarece ainda que, aproximando-se a 300 o número de adesões, passará a USE, à 
segunda etapa do seu programa, nesta fase provisória, e que é a do recenseamento. Assim, 
a secretaria já está preparando material para este trabalho que deverá ser iniciado a 1º de 
setembro próximo. D. Anita sugere, após alguns esclarecimentos, a convocação imediata 
do Congresso Estadual. O Sr. Presidente julga inoportuna essa lembrança, primeiro 
porque, foge ao programa inicialmente traçado pela U.S.E. e depois porque devendo ser o 
Congresso Estadual o corolário natural deste trabalho de arregimentação da família 
espírita, só deverá ser convocado e realizado para produzir o efeito positivo e produtivo 
que dele devemos esperar e isso só se conseguirá após os esclarecimentos necessários à 
perfeita compreensão de sua finalidade. O trabalho preparatório ainda não está completo, 



a família espírita do estado ainda não está toda unida, razão que justifica a 
inoportunidade da sugestão apresentada. Estando todos concordes com este ponto de 
vista ficou o assunto encerrado. Lembrou o Sr. Presidente a sugestão do Secretário Geral 
para que seja solicitada a colaboração do confrade Maia Ramos junto à secretaria, e 
convida o mesmo a se manifestar a respeito. O Sr. Maia Ramos responde favorável, e 
esclarece poder conceder algumas horas diárias ao serviço de secretaria da USE, o que foi 
muito bem recebido por todos. Em seguida o Sr. Cordeiro passa à presidência da mesa 
uma carta que recebeu da Fed. Espírita de Alagoas, e solicita à Comissão que a USE dê a 
sua adesão moral ao Congresso que aquela entidade irmã pretende realizar. A proposta 
foi apoiada por todos, ficando a Secretaria incumbida de redigir dito ofício. Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, com a prece habitual da qual lavrei 
esta ata que será assinada por mim, Secretário Geral, e mais o Sr. Presidente rotativo 
deste mês. 
 
20-8-46. 
 
Presidente - Com. Edgard Armond - (assinatura) 
Sec. Geral - Antonio Rod. Montemor - (assinatura) 











Ata # 33 - 27 de agosto de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada pela U.S.E. na sede da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, no dia 27-8-46, com a presença dos membros Srs. Dr. Stol Nogueira, Caetano 
Prevideli, J. Cordeiro, Herculano Pupo, Carlos Jordão da Silva, e Anita Brisa, e sob a 
presidência rotativa da Fed. Espírita, na pessoa do Com. Armond. Com a prece proferida 
pelo Dr. Stol Nogueira, iniciaram-se os trabalhos com a leitura, pelo Sr. Presidente de 
uma carta, do Sr. Herculano Pires, de Marília, em que demonstra sua boa vontade no 
sentido de colaborar com a V. Sª. no trabalho de arregimentação na zona da Alta Paulista, 
e pede a remessa de credenciais ao Sr. João Baptista Detregiachi, para como delegado 
nosso iniciar a tarefa de unificação, naquela zona. Continua com a palavra a presidência 
para leitura das circulares de instrução a serem levadas aos centros adesos, para darem 
início à segunda parte dos nossos trabalhos, e que se refere ao recenseamento dos 
espíritas.  
CREDENCIAIS - Foram assinadas as seguintes nomeações: 
Adriano Pimentel - Itararé 
João Baptista Detregiachi - Marília 
Pedro Fernandes Afonso-São Carlos 
Demetrio Strambulo - Pinda 
Em seguida foi concedia a palavra a D. Anita Brisa, que se prontificou a viajar em 
propaganda da U.S.E. nos próximos dias 7-8, o que foi aceito por unanimidade, 
lembrando-se, então, a visita a Pinda e Guará, para dividir o impasse naquela zona. Com 
a palavra o Sr. Cordeiro, lembrou o memorial elaborado na Constituinte, sobre o ensino 
leigo nas escolas, pedindo que a U.S.E. envie o seu apoio. Discutido o assunto ficou 
aprovado que cada entidade envie apoio, isoladamente, uma vez que a U.S.E. ainda não 
está autorizada, pelos centros adesos a tomar atitudes públicas, e não pretende exorbitar 
do apoio dado pelos Centros. Foi lido, igualmente, um trecho de uma carta do deputado 
Campos Vergal, quando diz que vai escrever um artigo que a ser publicado pela Revista 
Sesp (?), concitando os espíritas a darem o seu apoio ao nosso movimento. O Com. 
Armond lembra a escolha  do presidente do próximo mês, e que cabe à entidade 
Sinagoga. O Sr. Cordeiro esclarece que, conforme aprovação da Comissão da U.S.E. já 
havia iniciado a passagem de filmes às crianças, já tendo feita uma exibição na sede da 
Federação, e que no próximo domingo iria à reunião informar o Sr. Presidente que talões 
se ofereça oportunidade de ser concedida à U.S.E. o Theatro Municipal para a 
comemoração à Kardec no próximo dia 3 de outubro, e acha interessante que a U.S.E. 
aceite a oferta, e procurasse desde logo os elementos de organização para dito feito. Sem 
mais nada a tratar, foi encerrada a reunião com a prece habitual. De tudo lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim, secretária ad-hoc e pelo Sr. Presidente. 
 
27-8-1946. 
 
Secretária - Anita L. Brisa  (assinatura)  
Presidente - Edgard Armond - (assinatura) 
 









Ata # 34 - 3 de setembro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião da U.S.E. realizada aos 3/9/46 sob a presidência rotativa da Sinagoga 
Espírita na representação do Com. Edgard Armond e com a presença dos srs. Caetano 
Prevideli, Anita Brisa, Emílio Manso Vieira, J. Cordeiro, Carlos Jordão da Silva e Dr. 
Homero Pinto Valada como convidado. Após a prece foi lida a ata das reuniões anteriores 
sobre as quais há as seguintes retificações: Quanto ao sr. E. Amaral diz o sr. Manso Vieira 
que dito sr. demonstrou desejo de trabalhar  na U.S.E. e caso não fosse possível procuraria 
trabalhar contra o movimento por ele iniciado. Quanto a indicação do sr. Strambulo de 
Paulia, diz o Com. Armond que a lembrança foi sua e não do sr. Manso Vieira. 
ORDEM DO DIA – o número de adesões até hoje monta a 306. Comunica o sr. Presidente 
que os modelos de fichas e instruções para o recenseamento, já foram enviados aos centros. 
Com a palavra sra. Anita passa a ler uma carta recebida do sr. Wilson Ferreira, de Rio Preto 
ou Barretos, sobre o movimento da U.S.E. comunicando que está envidando esforço no 
sentido de conseguir adesões naquela Zona, em seguida o sr. Caetano Prevideli tece 
comentário sobre a conveniência de se nomear delegado em Campos do Jordão. 
COMEMORAÇÃO A KARDEC – Voltando ao assunto tratado em reunião anterior, o sr. 
Presidente lembra a nomeação de uma comissão para tratar desta comemoração e convida 
as entidades representadas a que apresentem dois nomes para constituírem dita Comissão, 
esclarecendo ainda que em vista da oferta do teatro à U.S.E. ter feita pelo sr. Batista Pereira, 
a quem foi cedido dito teatro, acha que o mesmo deve ser parte dessa Comissão. De 
imediato a Liga apresenta o nome do sr. Antenor Ramos, ficando de apresentar o outro na 
próxima reunião, o mesmo fazendo as demais entidades convidadas. Esclarece o sr. 
Presidente que essas indicações devem ser apresentadas com urgência no decorrer dessa 
semana de molde a Comissão Organizadora dessa festa, já integrada, passar a tomar parte 
na próxima reunião da U.S.E., se possível com o programa já pronto. Em seguida o sr. C. 
Jordão comunica que o sr. Aristóteles está impossibilitado de comparecer a esta reunião, e 
que o autorizou a dizer que o sr. Aristóteles representou a U.S.E. no aniversário da Sinagoga 
Espírita ocorrido a 31.08. Dona Anita com a palavra quer saber algo quanto ao seu 
oferecimento de viajar nos proximos dias 7-8, ficando decidido pela Comissão credenciá-la 
para visitar as cidades de Guará e Pinda. Em resposta a uma pergunta do confrade Manso 
Vieira sobre o movimento em Campinas diz o sr. Presidente que nada se pode dizer sobre 
o que já se tem falado infelizmente lá está tudo na mesma, visto que o número de adesões 
não representa o quociente espírita da cidade. Diz o dr. Homero Valada que esteve naquela 
cidade, em conferência, e lá falou alguma coisa sobre o nosso movimento. Em seguida o sr. 
Cordeiro esclarece  que ainda com referencia a passagem de fitas para as crianças, acha que 
esta maneira é muito interessante para atrair os pequenos ao Catecismo, nos diversos 
centros, razão porque vai procurar estender esta modalidade de entretenimento instrutivo 
a todos os centros espíritas da Capital. Sem mais assunto a tratar foi a presente reunião 
encerrada com a prece proferida pelo representante da Sinagoga. De tudo lavrei a presente 
ata que vai assinada por mim, Secretário Geral, e pelo sr. Presidente. 
 
Em 3 de setembro de 1946. 
 
Presidente - Com. Edgard Armond 
Secretário Geral - Antonio Rodrigues Montemor 









Ata # 35 - 10 de setembro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião da U.S.E. realizada aos 10-09-46 sob a Presidência rotativa da Sinagoga 
Espírita, na pessoa do Dr. Stol Nogueira, com a presença dos seguintes membros: Cte. 
Edgard Armond, srs. Aristóteles Rocha, João Cordeiro, Carlos Jordão da Silva, Herculano 
Pupo, João da S. Cordeiro e d. Anita Brisa que se prontificou a substituir o Secretário Geral 
no seu impedimento. Foi lida a ata da reunião anterior que sofreu a alteração seguinte: na 
2ª linha do verso da pagina 46, em vez de Rio Preto leia-se Barretos. Com a palavra o Cte. 
Armond pediu que ficasse resolvida a Comissão para se encarregar da homenagem que será 
prestada a Kardec no próximo mês de outubro, no Teatro Municipal. A Comissão ficou 
constituída das seguintes pessoas: pela Federação o sr. Benedito Godoy Paiva e d. Cecilia 
Louzã Miranda. Pela Liga Espírita o sr. Antenor Ramos e d. Maria Francisca de Azevedo 
Cotrim. Pela União o sr. Basílio Milano Neto e Trajano Xavier Corrêa. Pela Sinagoga o sr. 
Antonio J. Trindade e o sr. Pedro Franco. Essa Comissão deverá elaborar o programa dessa 
festividade e este será submetido à apreciação da Comissão Central. Com a palavra o sr. 
Herculano Pupo lembra a necessidade de se esclarecer os espíritas quanto ao 
preenchimento das fichas para o recenseamento dos espíritas, junto aos Centros, a ideia foi 
aprovada por unanimidade. O Cte. Armond esclarece que o número de adesões até a 
presente data é de 323, mas, que se incluir os Centros adesos à Federação, esse número 
monta a 376, número esse que já se pode contar como de Centros adesos. Foram enviadas 
as credenciais para representante da U.S.E. em Campos do Jordão, ao sr. Paulo Dubieux. 
Com a palavra d. Anita Brisa falou sobre a viagem a Pindamonhangaba e Guaratinguetá. 
Primeiramente, com relação  a ata da reunião anterior, falou que absolutamente nada notou 
nessas localidades, trabalho contrario da U.S.E. pelo Dr. Edson do Amaral. Notou apenas 
que esse sr. trabalha com abnegação e carinho na sua profissão de médico, junto aos 
hospitais e maternidades espíritas, com desprendimento e verdadeiro espírito Cristão, 
sendo por este motivo muito estimado. D. Anita notou muita solidariedade ao nosso 
movimento, encontrando o ambiente já preparado pela propaganda da U.S.E., através do 
Radio e da imprensa. Os confrades dessas localidades prontificaram-se a colaborar conosco. 
Notou também que já existe um trabalho de unificação no Vale do Paraíba cujo Presidente 
é o sr. João Ribeiro dos Santos Sobrinho e que compreende as seguintes localidades: 
Guaratinguetá, Lorena, Vale do Paraíba, Cruzeiro, Queluz, Taubaté, Pinda, Tremembé, 
Caçapava, São José dos Campos, Jacareí e Sta. Branca. Esse trabalho já iniciado veio tomar 
maior ânimo porque coincide com os ideais da U.S.E. e estão prontos a tratar da unificação 
nessas localidades para a U.S.E. Sendo um dos animadores desse movimento o sr. João 
Garcia Simões. D. Anita pede que a secretária da U.S.E. escreva a este sr., dando autorização, 
ou melhor, pedindo colaboração e que incentive o trabalho a favor da U.S.E. para 
consolidar o que conversou pessoalmente. Em Pinda existem 4 centros e todos eles 
comprometeram-se a nos enviar as adesões e trabalhar no recenseamento. Foi dada uma 
credencial ao sr. Aristóteles Rocha para ir a Rio Preto em nome da U.S.E. para resolver o 
impasse naquela localidade. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 22 horas 
com uma prece feita pelo sr. Aristóteles Rocha, e eu, secretária ad hoc lavrei a presente ata 
que vai por mim assinada e pelo sr. Presidente do mês. 
 
Em 10 de setembro de 1946. 
 
Anita L. Briza. 











Ata # 36 - 17 de setembro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião semanal da U.S.E., realizada na sede da Federação Espírita do Estado de 
São Paulo, no dia 17 de setembro de 1946, com a presença dos srs. Cte. Edgard Armond, 
d. Anita Brisa, Carlos Jordão da Silva, João Cordeiro, Caetano Prevideli, Joni Doin, João 
Cordeiro da Silva, dr. Stol Nogueira, Antonio Rodrigues Montemor e como convidada 
especial dona Cecília Lozan Miranda, Presidente da Comissão Pró Semana de Kardec. Sob 
a presidência rotativa da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, na pessoa do dr. Stol Nogueira, 
foram abertos os trabalhos com a prece habitual, após a qual foi lida a ata da seção anterior, 
a qual foi aprovada. De inicio foi dada a palavra a d. Anita que leu uma carta que recebeu 
de Guará e outra de Jacareí, sobre o trabalho realizado naquela zona com referência à U.S.E. 
Após falou o Cte. Armond, para assunto de administração durante a semana finda, 
iniciando por dizer que o número de adesões até agora é de 386 centros. Quanto ao 
trabalho de recenseamento, esclarece que a secretaria tem recebido correspondência para a 
remessa de fichas, e que a Federação tem distribuído para mais de 2.000 fichas aos seus 
associados e frequentadores e pede às entidades aqui representadas a que procurem 
promover também esse serviço junto aos seus frequentadores de maneira mais intensa 
possível. Quanto ao preenchimento das fichas esclarece o Com. Armond, que a mesma 
deve ser escrita nas duas vias por todos os filiados dos Centros, a fim de que a segunda via 
constitua arquivo particular da entidade a que está filiado, sendo a primeira via enviada à 
U.S.E., aliás como está claro no impresso. Pensa que será necessário fazer-se qualificação 
periódica nesta estatística e analisa estes esclarecimentos sendo uma carta que recebeu do 
sr. Emílio Manso Vieira e a qual este confrade, após tecer comentários de ordem particular, 
esclarece que deixou a diretoria da União Federativa da qual fazia parte, e assim solicita o 
seu afastamento da U.S.E. Até que se esclareça a situação junto a entidade que representa 
na U.S.E.. Como se trata de assunto ainda pendente de solução, o Com. Armond deixa ao 
sr. Presidente o encargo de propor à mesa a discussão imediata do afastamento do sr. Manso 
da U.S.E. ou se convém aguardar ainda alguns dias, para, em outra reunião a Comissão 
tomar conhecimento e discutir o assunto. Por unanimidade, resolveu-se seguir esta última 
proposta. Ainda com a palavra o Com. Armond para propor a publicação de um 
comunicado patenteando os princípios fundamentais da U.S.E., de ordem puramente 
doutrinários e sem nenhuma ingerência política. Nesse comunicado, ficará expresso que a 
ninguém, membros da Comissão ou estranhos, deu ou dará a U.S.E.  autorização para em 
seu nome entrar em entendimentos com qualquer partido político. Passa a ler dois 
rascunhos de artigo que redigiu, a fim de servir de modelo, ficando a critério da mesa 
qualquer alteração que se faça necessária. Passa em seguida a expor os motivos que o trazem  
proposta desta medida: é que tem chegado ao seu conhecimento que elementos espíritas 
mas estranhos à U.S.E. vem se infiltrando em alguns partidos, dizendo-se participantes 
ativos do nosso movimento e com reais prestígios nos meios espíritas. Isto, como é bom de 
ver prejudica grandemente as atividades da U.S.E.. O sr. Joni confirma as palavras do Com. 
Armond, dizendo que teve denuncias expressas, e que no interior do Estado já existe 
confusão nos meios espíritas. O sr. Presidente, com a palavra, deseja saber quem são os 
elementos que estão agindo, caso sejam conhecidos. O sr. Com. esclarece que não obstante 
conhecê-los se escusa de citar nomes, visto que a sua proposta implica assunto de ordem 
pacífica, do ponto de vista do nosso movimento e que a participação vem apenas reafirmar 
esclarecimentos já anteriormente feitos.  Contudo, afirma o sr. Presidente, representando 
este nesta Comissão uma entidade, em nome da qual irá assinar dito documento, deseja 



poder levar esclarecimentos completos a seus pares. Acha o sr. Com. desnecessários mais 
comentários além dos acima expostos e pelos motivos também já expostos e pede ao sr. 
Presidente ponha em votação a sua proposta com um pedido de esclarecimento sobre se 
esse comunicado será subscrito por todos os elementos integrantes da U.S.E. (Comissão – 
Departamentos) ou se apenas  pelas entidades que a compõem. Posta em discussão, após 
vários debates, foi aprovada a segunda redação, apresentada pelo Com. Armond, que será 
assinada pelas entidades representadas na U.S.E., e resolvido igualmente que a sua 
publicação ficará dependendo do caso Manso Vieira, em vista de implicar na aposição do 
nome da entidade representada por ele. E por proposta do sr. Joni que figure como matéria 
paga. 
SEÇÃO COMEMORATIVA À KARDEC – O sr. Presidente em seguida, concedeu a 
palavra a d. Cecília, Presidente da Comissão Organizadora da Seção Comemorativa no 
Teatro Municipal, na noite de 7/10/46, e encarregada do programa artístico dessa festa. 
Após várias considerações em torno deste assunto, das dificuldades vencidas e dos 
elementos que convidados aceitaram tomar parte, d. Cecilia apresentou o seu programa 
artístico composto do Coral Paulistano, cedido pelo Dep. Cultura Municipal, que por si só 
constitui o mais alto elogio ao trabalho e ao esforço despendido pela Presidente desta 
Comissão., e que foi recebida pela mesa com vivos aplausos. Tendo sido proposto pelo sr. 
Joni e aceito por unanimidade se conste em ata um voto de louvor à d. Cecilia. Comunica 
em seguida, o sr. Presidente que quanto aos oradores, cuja incumbência de escolha ficará 
igualmente a cargo da mesma Comissão, já se havia escolhido o sr. Batista Pereira e Joni 
Doin para falarem sobre Kardec e Unificação do Espiritismo, respectivamente. Tratando-se 
de matéria sujeita a discussão pela mesa, visto como esses nomes foram recebidos em caráter 
de sugestão feita pela Comissão-Festa o sr. Presidente põe em discussão e aprovação, tendo 
a mesa, por unanimidade, aprovado o nome do sr. Joni para falar sobre Unificação do 
Espiritismo, e rejeitado o do sr. Batista Pereira, baseada no ponto de vista de se escolher 
nomes apolíticos para essa função. Assim, ficou deliberado convidar o sr. Vinícius e em 
caso de recusa por este, enviar convite ao sr. João Batista Ramos. Resolveu-se designar o sr. 
Batista Pereira, para fazer a prece de abertura, e que a mesa que presidirá dita solenidade se 
constitua dos Presidentes das Entidades que compõem a U.S.E. e da sra. Cecilia, Presidente 
da Comissão Organizadora. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião com a prece de costume, da qual eu, 
Secretário Geral, lavrei a presente ata. 
 
A 17-9-46. 
 
Dr. Stol Nogueira – Presidente 
Antonio Rod. Montemor – Sec. Geral 











Ata # 37 - 24 de setembro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada pela U.S.E. na sede da Federação Espírita do Est. de São Paulo no 
dia 24-9-46, com a assistência dos srs. dr. Stol Nogueira, Com. Armond, d. Anita Brisa, 
Caetano Prevideli, Carlos Jordão da Silva, Herculano Pupo, João Cordeiro e Antonio 
Rodrigues Montemor. Sob a Presidência da Sinagoga Espírita, na pessoa do dr. Stol 
Nogueira, abriram-se os trabalhos com a prece habitual. Após foi lida a ata da reunião 
anterior, aprovada sem restrições, isto é, apenas com a ressalva quanto ao fato de a 
publicação ficar pendente da resolução do Caso Manso, quando ficou decidido fazê-la 
independente dessa resolução, visto que dita publicação seria assinada pelas entidades e 
não pelos seus representantes, nominalmente. O Com. Armond, com a palavra, esclarece 
que o sr. Pedro Camargo, convidado, aceitou a incumbência para falar no Municipal. D. 
Anita propõe a confecção de convites a serem enviados aos centros participantes do nosso 
movimento, como uma deferência toda particular a essas entidades, independente se fará 
publicação e convite geral pela imprensa. Fica aprovada, encarregando-se d. Anita de 
providenciar a confecção e expedição destes convites, a fim de não acumular os serviços de 
secretaria. Pelo sr. Armond foi lido o programa das festividades de 7, no Municipal, 
aprovado pela mesa, apenas com restrição pela Sinagoga quanto a parte artística, pelo fato 
de não ter sido incluída uma artista apresentada por ela. Com a palavra Com. Armond, 
para expor a situação de adesões e recenseamento que, segundo diz apresentou o seguinte: 
Adesões – nenhuma. Já quanto ao censo continua seguindo normal. Tendo sido igualmente 
providenciada a publicação aprovada em reunião anterior, nos jornais O Diário de S. Paulo 
e Folha Manhã, esta de sábado último. Quanto a solução  do Caso Manso ficará para tempo 
oportuno, visto que ainda continua na mesma. Em seguida o sr. Presidente fala sobre a 
Semana Espírita, marcando as datas de realização de palestras nas entidades aqui 
representadas: Dia 3 seção na União, 5 Sinagoga, dia 6 na Federação em conjunto  com a 
Liga. A U.S.E. deverá estar representada nestas solenidades. Comunica o sr. Presidente, que 
a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, no intuito de dar mais realce à Semana de Kardec, 
deseja facultar uma visita coletiva ao seu Hospital Jesus de Nazaré de Suzano, evento como 
parte do programa, visita essa a se realizar no domingo, dia 6, com hora e condições de 
transporte a se combinar na Comissão de Festas. O sr. Prevideli expõe à mesa que esteve 
em Bauru e pode averiguar o bom andamento dos trabalhos de Unificação naquela cidade. 
Em seguida o sr. Cordeiro pede à mesa um voto de aplauso à Liga pela maneira prática de 
como está realizando a distribuição de Fichas fazendo-as acompanhar de pequeno 
memorando explicativo e já parcialmente preenchida. Sem outros assuntos a tratar foi a 
reunião encerrada pelo sr. Presidente, da qual lavrei a presente ata assinada por mim, 
Secretário Geral e pelo sr. Presidente rotativo. Antes porém, ficou declarado que no 
próximo mês a Presidência caberá a União Federativa Espírita Paulista. 
 
Em 24-9-1946. 
 
Presidente – Dr. Stol Nogueira 
Secretário Geral – Antonio Montemor. 









Ata # 38 - 1 de outubro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada pela U.S.E. no dia 1-10-1946, na Federação Espírita do Est. S. 
Paulo, sob a Presidência rotativa da União Federativa Espírita Paulista, na pessoa do sr. 
Caetano Prevideli e com a presença dos membros srs. Com. Armond, d. Anita Brisa, Carlos 
Jordão da Silva, Herculano Pupo, Emílio Manso Vieira e Antonio Rod. Montemor. Após 
a prece habitual, foi concedida a palavra ao Com. Armond que se referiu, primeiramente 
ao  movimento da secretaria durante a semana que continua seguindo o seu ritmo normal. 
Comunica em seguida que os convites para a festa do dia 7, já foram distribuídos e já se 
havia tomado todas as providências quanto aos preparativos para o Festival. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada por mim esta ata, que será assinada por 
mim e pelo sr. Presidente. 
 
S. Paulo, 1-10-1946. 
 
Presidente – Caetano Prevideli 
Sec. Geral – Antonio Rod. Montemor 





Ata # 39 - 8 de outubro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada na sede da FED. Espírita do Est. S. Paulo, à Rua Maria Paula 158, 
da U.S.E., com Presidência rotativa da União Federativa, a qual, na ausência de seus 
delegados, foi representada pelo Com. Edgard Armond, por indicação expressa da mesa. 
Membros presentes: D. Anita Brisa, Carlos Jordão da Silva, Joni Doin, João Cordeiro, 
Aristóteles Soares Rocha e Antonio Rod. Montemor. Após a prece foi lida a ata da reunião 
anterior, aprovada por unanimidade. Foi concedida a palavra ao Sr. Joni Doin que passa a 
expor o seguinte: o Dep. de Propaganda está se entendendo com o D.I.P. para a inclusão 
da filmagem do espetáculo realizado no Municipal, em um dos jornais cinematográficos 
daquele órgão oficial, entendimento esse já bastante adiantado, e apenas pendente de um 
ofício da U.S.E., solicitando ao DIP essa inclusão. Disse o Sr. Joni que tudo já está 
preparado para o despacho favorável ao requerimento. Assim sendo propõe o Sr. Joni que 
a mesa aprove a expedição desse ofício, que deve ser remetido com urgência. O Sr. 
Presidente põe o assunto em discussão e consequente votação, tendo sido aprovado. Em 
seguida o Sr. Joni ainda com a palavra traz ao conhecimento da U.S.E. que o Dr. José 
Ribeiro Carvalho, diretor Propaganda, acaba de adquirir um aparelho de som, a fim de 
facilitar a confecção do filme espírita já iniciado. Tratando-se de aquisição valiosa porém 
de dispêndio elevado, propõe o Sr. Joni o estudo de meios que facilitem o levantamento da 
dita quantia, como donativo ou empréstimo pelas entidades, ou de particulares, visto que 
o resgate dessa dívida será feito com a venda aferida com a exibição do filme, e 
possivelmente dentro de um prazo  relativamente curto. Posto o assunto em discussão, ficou 
unanimemente resolvido, ventilar-se, na próxima reunião, quando presentes maior número 
de membros. Foi em seguida, concedida a palavra ao Sr. Aristóteles Rocha para passar a ler 
o relatório dando conta de sua viagem a Rio Preto sendo-lhe concedido, ao final, um voto 
de louvor por unanimidade, tal o acerto com que se desempenhou na tarefa dada pela 
U.S.E. Citando dito relatório será novamente lido na próxima reunião quando então o 
assunto será debatido. Sem mais assunto a tratar, foi dada por encerrada a reunião 
extraordinária, que não obstante, estarem presentes apenas a Fed. Espírita e Liga, portanto 
sem número para funcionar, mas que atendendo ao caráter urgente dos assuntos tratados, 
foi processada, da qual eu, Sec. Geral, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo 
Sr. Presidente. 
 
Em 8/10/1946. 
 
Presidente – Com. Edgard Armond; 
Sec. Geral – Antonio Rod. Montemor. 







Ata # 40 - 15 de outubro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada pela U.S.E. no dia 15/10/1946 na sede da Fed. Espírita do Estado 
de São Paulo, sito a Rua Maria Paula, nº 158, com a presença dos Srs. Edgard Armond, 
Anita Brisa, J. J. Cordeiro, Milano Neto, João Cordeiro, C. Jordão da Silva, Caetano 
Prevideli e Antonio Rodrigues Montemor. Sob a Presidência do primeiro, deu-se inicio aos 
trabalhos precedidos como sempre, pela prece após a qual foi lida a ata da reunião anterior, 
aprovada ao final. Em seguida usou da palavra o Com. Armond para ler uma carta da União 
Fed. Espírita Paulista em a qual comunica que o seu representante junto a U.S.E. Sr. Emílio 
Manso Vieira deixou a s/diretoria e que o Sr. Milano Neto foi nomeado para substituí-lo 
como representante nesta Comissão da USE, juntamente com o Dr. J. Chaves Amarante. 
Propondo, a seguir, o Com. Armond voto de aplauso pela volta do companheiro Milano. 
Continuando com a palavra o Com. Armond esclarece que os trabalhos de recenseamento 
estão bem e quanto ao movimento de adesão, muito embora já se tenha fichado grande 
número de Centros, muitos há que, embora interessados no trabalho da propaganda deste 
Movimento de Unificação ainda não tem a sua ficha de adesão. Pensa o Com Armond que 
estes devem ser registrados como adesos, no que foi aprovado por todos. Encarregando-se 
dona Anita Brisa de mandar confeccionar uma circular a ser dirigida aos centros, 
perguntando se querem  dar apoio a USE. O Sr. Com. Armond diz que as adesões 
apresentam a cifra de 414 Centros e lembra que é necessário fazer-se nova publicação aos 
jornais espíritas e profanos, porém, que no momento a Tesouraria não tem fundo suficiente 
para atender as despesas decorrentes. O Sr. Milano pede esclarecimento sob o Filme espírita 
mas como não se ache presente o Diretor de Propaganda o Sr. Presidente encarrega o Sr. J. 
Cordeiro, membro deste Departamento, de entender-se com o Dr. Rogério Carvalho sobre 
o assunto. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, com a prece, da qual foi 
lavrada esta ata assinada por mim, Sec. Geral e pelo Presidente em  exercício,  aos  15-10-
1946. 
 
Presidente – Com. Edgard Armond; 
Sec. Geral – Antonio Rod. Montemor. 







Ata # 41 - 22 de outubro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada pela USE no dia 22-10-1946, na sede da Fed. Esp. Est. S. Paulo, Rua 
Maria Paula 158, com a presença dos Srs.Com. Edgard Armond, D. Anita Brisa, Milano Neto, 
C. Prevideli, C. Jordão da Silva, João Jorge Cordeiro, sob a presidência do Sr. Milano Neto, 
que abriu os trabalhos pronunciando a prece habitual. Em vista do não comparecimento do 
Sec. Geral não foi lida a ata da reunião anterior, tendo o sr. presidente convidado D. Anita 
Brisa para secretariar a presente reunião. Foi concedida palavra ao Com. Armond para assuntos 
de ordem geral tendo o mesmo esclarecido que o numero atual de adesões é de 430. E que, 
não obstante a necessidade em se fazer publicação imediata na imprensa, essas despesas devem 
ser de mais de 800,00. Proposto e a casa resolveu que este assunto fosse tratado em melhor 
oportunidade, podendo-se no entanto publicar pequenas notas de aviso de que no próximo 
mês far-se-á, publicação geral dos centros adesos. Comunica o Sr. João J. Cordeiro que dando 
cumprimento ao determinado em reunião anterior já havia avistado com o Dr. Rogério 
Carvalho sobre a exibição do filme para a Comissão da USE, tendo ficado assentado que este 
será passado no próximo dia ... sábado em local e hora a serem previamente anunciados. O Sr. 
Milano esclarece que tem um plano de trabalho a expor, o que fará na próxima reunião. O Sr. 
Tesoureiro expõe a situação financeira que consiste em 586,00 de entradas e 2.845,00 de 
despesas no mês. As contribuições estão atrasadas. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 
reunião com prece, de que lavrei esta ata assinada por mim, secretaria ADOC, e pelo Sr. Pres. 
em exercício aos 22-10-1946. 
 
Assinaturas 





Ata de 19 de novembro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Ata da reunião realizada pela U.S.E. no dia 19-11-46, na sede da Fed. Esp. Est. S. Paulo, a 
Rua Maria Paula, 158, com a presença dos Srs. Com. Armond, D. Anita Brisa, Antonio S. 
Trindade, J. J. Cordeiro, João Cordeiro, C. Prevideli, C. Jordão Silva, Milano Neto, e 
Antonio Rod. Montemor, sob a presidência da Sra. Anita Brisa, que abriu os trabalhos com 
a prece habitual. Em seguida foram lidas as atas das reuniões realizadas em 8 a 22-10-46, e 
aprovadas, faltando a leitura da ata de 15/10 o que será feita na próxima reunião. Foi 
concedida a palavra ao Com. Armond que esclarece que, conforme decisão anterior foi 
enviado um oficio ao D.E.I. sobre inclusão do filme tirado no municipal num dos jornais 
cinematográficos daquele departamento, cujo oficio, não obstante afirma foi indeferido, 
comunica que os avisos aos centros foram feitos, e que conseguiu orçamento para a 
publicação já discutida, nos jornais a Folha e Diário respectivamente de Cr$ 1.980,00 e 
1.500,00, sobre o trabalho de recenseamento, diz o Com. Armond ter atingido ate agora o 
total de 23.281 pessoas. E que destas a Fed. Esp. havia recenseado 1.300, a Liga 333, a 
União 58, e a Sinagoga nenhuma. Propõe em seguida uma reorganização nos quadros 
administrativos da U.S.E., afim de melhor atender as necessidades da mesma. Assim 
solicitava aprovação dos seguintes itens: 1º) As contribuições das entidades patrocinadoras, 
que tem sido negligenciadas, devem ser pacas pontualmente e postas em dia com o 
pagamento dos atrasados. 2º) Que sejam substituídos destas mesmas entidades os membros 
representantes que se desinteressaram do movimento afastando-se de suas funções; 3º) Que 
seja suprimido o Dep. Propaganda e incorporado ao Dep. Ação Social; 4º) Nomear para a 
Secretaria Geral um elemento operoso, que possa estar a testa da repartição e dê execução 
aos serviços correspondentes; 5º) Que os elementos aproveitáveis já existentes na USE ou 
que venham a aparecer sejam incluídos, como auxiliares, nos Dep. Ação Social e Secretaria. 
Postos a discussão foram todos aprovados. Com referencia a secretaria, tomou a palavra o 
Sr. Montemor, para esclarecer que tendo exercido a função de Secretario Geral, desde a 
fundação da USE, solicitou a sua demissão á dois meses tempos a sua demissão desse cargo 
por razões de ordem particular, exatamente porque, não lhe sobrando tempo para bem 
desempenhar esse cargo, desejava entrega-lo a quem melhor o fizesse. Verificou no 
entretanto, que não o bastante algum tempo depois, que dito lugar continuava vago, á falta 
de elemento disposto a esta forma de trabalho e assim se propôs retomá-lo sob condições, 
para que os serviços do Dep não ficassem que te totalmente prejudicados. Posta assim 
concorda com a proposta do Com. Armond, e põe a disposição da mesa para lotação o 
cargo que ainda ocupa de Secretario Geral. O Sr. Milano Neto deseja saber antes de dar o 
seu voto para onde vai o Sr. Montemor. Tendo o Com. Armond afirmado que a Fed 
Espirita vai indica-lo como seu representante no lugar do Dr. Vergueiro. Posta em votação 
a demissão do Sec. Geral, foi aceita pela mesa assim como a indicação dos Srs. Carlos Jordão 
Silva, J. J. Cordeiro, Emílio Manso Vieira para Sec. Geral, 1º e 2º Sec. respectivamente. 
Tendo sido resolvido pela mesa que a publicação de adesões seja feita no próprio domingo 
o Sr. Antonio Trindade propõe que no rodapé dessa publicação conste seja declarado que 
a USE não tem finalidade política nem apoia candidatos a próxima eleição. Pelo Sr. Jordão 
fica justificada a ausência do Sr. Aristóteles S. Rocha e foi entregue o relatório da viagem 
feita pelo mesmo a diversas cidades do interior. Nada mais havendo a tratar foi encerrada 
a reunião de que lavrei esta, assinada por mim e pelo presidente em exercício, aos 19-11-
1946. 
Assinaturas 









Ata #42 - 21 de novembro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de Novembro do ano de 1946, na sede da União Social Espirita 
à rua Maria Paula nº 158 desta cidade de São Paulo, reunidos os srs. Emilio Manso Vieira, 
Caetano Previdelli, Dr. Milano Neto, Henrique Herculano Pupo, João Cordeiro, Carlos 
Jordão da Silva, Anita Brisa, Antonio Montemor, Comandante Armond e C. Trindade, 
sobre a presidência rotativa da Liga Espirita do Estado de São Paulo, representado pela 
senhora Anita Brisa. Abertos os trabalhos às 8,30 digo 20,30, foi feita a prece pelo Sr. 
Milano Neto. Antes de serem lidas as atas anteriores, foi pelo Comandante Armond 
solicitado que os irmãos presentes fizerem ligeira concentração e elevassem uma prece em 
favor do nosso irmãozinho recém-desencarnado, e filho do nosso companheiro de 
trabalhos, ali presente Herculano Pupo. Feita a prece, foi dada a palavra ao Sr. Montemor 
para ler as atas dos trabalhos anteriores, o que foi feito. Sobre a ata do dia 15/11/46 não 
houve alteração, sendo unanimemente aprovada. A seguir foi lida a ata do dia 22, 
manifestando-se sobre ela o Sr. Jordão que pede seja retificado o número de espiritas 
recenseados, visto como naquela ocasião era de 22.281 e não como esta, retificação esta 
que se faz nesta ata. O Sr. Trindade, pede uma retificação, declarando fizera uma objeção, 
na reunião anterior com relação a falta de recusa das fichas do recenseamento, declarando, 
naquela ocasião que a Sinagoga Espírita já tem em seu poder boa quantidade de cédulas 
preenchidas, mas que não houvera remetido ainda por falta de recebimento por parte 
daquela entidade, de boa quantidade de fichas distribuídas aos seus associados; que, no 
entretanto a Sinagoga esta providenciando o recolhimento das mesmas para então fazer a 
remessa à Secretaria da USE. Pelo Sr. Jordão ainda no expediente foi declarado que o 
número de recenseados até esta data é de 27.145 e que de Centros espiritas adesos é de 
458. Havendo sido eleitos para substituir o Secretario Geral o 1º e o 2º  Secretários, os 
confrades Carlos Jordão de Andrade digo, da Silva, João Jorge Cordeiro e Emilio Manso 
Vieira, representante, foi pela Presidência declarados empossados. Passando-se para a 
ordem do dia pediu a palavra o Comandante Armond, que leu um anteprojeto para a 
organização do Congresso Espirita a realizar-se nesta Capital, com um longo temário a ser 
dissentido oportunamente e solicitando que o mesmo fosse encaminhado às entidades 
patrocinadoras para o devido estudo, apresentando, se possível, cada uma delas, no prazo 
de 15 dias, no máximo, a sua proposta, reformando-o, modificando-o ou aceitando-o na 
integra. Posta em discussão, foi a proposta aceita por unanimidade e distribuídas copias do 
mesmo a cada um dos representantes das entidades patrocinadoras. A Presidência solicitou 
que o estudo que as Diretorias das entidades ia fazer, fosse encaminhado com a máxima  
urgência, para que houvesse tempo de ser feita a seleção da matéria apresentada pelas 
entidades e providenciado o que ficasse resolvido pela U.S.E. para conhecimento das 
organizações adesas. O Sr. Tesoureiro Caetano Prevideli, esclareceu que havia na tesouraria 
da USE um “déficit” e por isso consultava as entidades ali representadas, se era possível o 
pagamento da mensalidade de Dezembro, adiantadamente, uma vês que as despesas no fim 
do ano são maiores e se preciso dinheiro para fazer face às mesmas. A Presidência 
endossando o pedido, apela para as entidades presentes para que o pedido do Tesoureiro. 
Posta em plenário, ficou resolvido que os representantes das entidades ali presentes, 
levassem ao conhecimento das suas Diretorias, trazendo o resultado na próxima reunião. 
Pedindo a palavra o Comandante Armond, comunica à mesa que a Diretoria da Federação 
Espirita resolvera nomear para substituir o Sr. Dr. Vergueiro, na representação da mesma 
junto a U.S.E., o Sr. Montemor, o que foi recebido com muita satisfação por todos os 



presentes. Pela Presidência foi comunicado que a Presidência rotativa da U.S.E. no 
próximo mês de Dezembro, cabia à Federação Espirita. Como nada mais se tivesse de tratar, 
a senhora Presidente, congratulando-se com os presentes pelo êxito da reunião, com um 
comparecimento de significativa maioria de representantes junto a USE, encerrou a sessão, 
com a prece final. E eu, João Jorge Cordeiro, 1º Secretario, escrevi a presente ata e depois 
de lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo Presidente da sessão. Foi aprovada 
unanimemente em sessão de 3-12—946. 
 
Assinaturas  













Ata # 43 - 3 de dezembro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Aos três dias do mês de Dezembro do ano de 1946, na sede da União Social Espirita, à R. 
Maria Paula, nº 158, desta cidade, às 20,30 horas, reuniu-se mais uma sessão sob a 
Presidência rotativa da Federação Espirita, na pessoa do Sr. Comandante Armond. 
Estiveram presentes à mesma, os Srs. Carlos Jordão da Silva, Anita Brisa, Caetano Prevideli, 
João Cordeiro, Antonio Montemor, Emilio Manso Vieira, Henrique Herculano Pupo e 
João Jorge Cordeiro. Abertos os trabalhos, foi feita a prece pelo Sr. Emilio Manso Vieira. 
A seguir o Sr. Presidente comunicou à mesa que se achava presente uma comissão que 
pretendia expor a sua ideia sobre a organização – de uma entidade que pretende fundar, 
pedindo o apoio da USE. Assim o Sr. Presidente propôs que se dividisse a reunião em duas 
partes, ficando a primeira a cargo da comissão visitante. Posta em aprovação, foi a proposta 
unanimemente aceita. Da comissão visitante, faziam parte os Srs. Paulo Alves de Godoy, 
Orozimbo de Andrade, Eduardo de Almeida Prado Junior, Nair Moura, Ester Perroni, 
Branca Pedroso e Adriano de Moura. Passada a palavra à comissão visitante falaram os Srs. 
Paulo Alves Godoy e Orozimbo de Andrade, que em resumo disseram que em reunião no 
Centro Espírita Bezerra de Menezes, onde se achavam 14 Centros Espiritas ali 
representados, organizaram uma comissão para estudar a possibilidade da organização de 
uma entidade que tomasse a si o cargo de angariar donativos a fim de custear as despesas 
de diversas organizações espíritas do Estado, que se acham no momento em crise financeira. 
A entidade ou comissão patrocinadora distribuía pelas entidades já organizadas, 
aconselhando que (tomasse a si) digo que as que estivessem no momento em construção, 
ficassem paralisadas e que as demais fossem auxiliadas. Assim aquela comissão vinha expor 
o assunto ao critério da U.S.E. e pedia que fosse o assunto discutido à luz dos Evangelhos, 
isto é, com sinceridade e franqueza, a fim de que pudesse ficar perfeitamente esclarecido. 
A comissão ali presente queria apenas o apoio moral da U.S.E. e vinha ouvi-la, para seguir 
orientação que por ventura pudesse ser dada. O Sr. Presidente, Comandante Armond, deu 
a palavra a quem quisesse fazer uso dela, para expor o seu ponto de vista com relação à 
exposição feita pelos dois oradores da comissão, tendo falado nessa ocasião, apoiando a 
iniciativa e elogiando a atitude daqueles companheiros, os confrades: Anita Brisa, Carlos 
Jordão da Silva, Herculano Pupo, Caetano Prevideli, João Jorge Cordeiro, João Cordeiro, 
Antonio Montemor, Emílio Manso Vieira e finalmente o Comandante Armond. Falaram 
ainda para explicação os Srs. Orozimbo de Andrade e Eduardo de Almeida Prado Junior, 
da comissão visitante, tendo ficado resolvido que a comissão ali presente, continuasse o seu 
trabalho, formando com elementos sólidos e bem estudados, os planos da organização dessa 
entidade para que fizesse parte de um trabalho a ser apresentado no Congresso a reunir-se 
nesta Capital futuramente, mas com referência à parte prática daquele movimento, ficasse 
para efetivar-se depois da  instalação do Congresso. A comissão visitante sentiu-se satisfeita 
com os resultados ali colhidos, prontificando-se a cumprir o que havia sido resolvido ou 
aconselhado naquela reunião. A seguir o Sr. Eduardo de Almeida Prado Junior agradeceu 
à USE o seu concurso, externando aos presentes os melhores votos de felicidade e 
prometendo em nome da comissão visitante a sua colaboração junto aos centros espíritas 
que encabeçam aquele movimento, em favor da USE. A seguir o Sr. Prado Junior 
agradecendo a Jesus os benefícios colhidos naquela reunião, pediu licença, retirando a 
comissão. Após os membros daquela comissão deixarem o recinto, o Sr. Presidente passou 
à segunda parte dos trabalhos. Como a ata anterior já tivesse sido lida no início da reunião 
e aprovada sem emendas, passou-se a palavra ao Secretário Geral Sr. Carlos Jordão da Silva 



que comunicou que o número de espíritas recenseados até esta data é de 28.986 e que o 
número de centros adesos ao movimento unificador elevou-se a 465 entidades. O Sr. 
Tesoureiro comunicou que a caixa continua em “déficit” e agora representado pela 
importância de Cr$ 152,00 em vista de ter recebido as contribuições da Federação Espírita, 
Sinagoga e Liga Espírita, cujas entidades atendendo à solicitação feita na sessão anterior 
para pagamento adiantado das contribuições de Dezembro o fizeram. Passando à ordem do 
dia, o Sr. Presidente comunicou que esteve na sede da U.S.E. o Tenente Ubirajara Mendes, 
confrade que trabalha no serviço de Estatística do Estado, o qual veio consultar se era 
possível serem fornecidos os elementos que a U.S.E. possuía dos centros adesos, uma vez 
que, desejando fazer um recenseamento de religiosos do Estado de S. Paulo, solicitara 
autorização, conseguindo ver aprovado seu desejo. Assim pedia a colaboração da U.S.E. O 
Sr. Presidente atendendo ao Tenente Ubirajara, solicitara dele um documento oficial 
dirigido à U.S.E. Posta a proposta em discussão, foi ela aprovada. Continuando com a 
palavra o Comandante Armond, traz ao conhecimento da mesa que vários Centros 
Espíritas da Capital não haviam remetido os elementos de recenseamento e por isso 
solicitava da colaboração dos elementos da U.S.E para fazerem junto aos mesmos Centros, 
uma visita oficial, se possível, instruindo e pedindo urgência na remessa das fichas de 
recenseamento, o que foi aprovado por todos ficando cada um dos membros ali presentes 
de procurar entendimento com certo número deles. Como nada mais se tivesse a tratar foi 
encerrada a sessão, fazendo a prece o companheiro Montemor. E eu, João Jorge Cordeiro, 
1º Secretario, a escrevi e assino juntamente com o Sr. Presidente, depois de lida e achada 
conforme. 
 
Assinaturas 















Ata # 44 – 10 de dezembro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Aos (10) dez de Dezembro de 1946, à Av. da Irradiação no 158 às 20,30 horas iniciou-se 
mais uma reunião da U.S.E. Com a presença dos srs. Aristóteles S. Rocha, Carlos Jordão, 
Da. Anita Brisa, João Cordeiro, B. Milano Neto, Antonio R. Montemor e Emílio M. Vieira, 
sob a presidência do Comandante Edgard Armond. Feita a prece de abertura pelo sr. 
Aristóteles o sr. presidente declarou abertos os trabalhos passando-se a leitura da ata 
anterior a qual foi aprovada sem restrições. Dada a palavra ao secretário geral foi esclarecido 
que o numero de adesões havia atingido a 474 centros e o de pessoas recenseadas era de 
30.712. A seguir o sr. João Cordeiro, representante da Sinagoga, entregou várias fichas de 
pessoas recenseadas em centro da rua 21 de Abril. Da. Anita Brisa, usando palavra disse 
que tem notado certas dificuldades, por parte de alguns centros, no sentido de adquirir as 
fichas próprias do recenseamento. O sr. presidente sugeriu que os centros que estivessem 
encontrando dificuldades poderiam inscrever seus sócios em uma lista, caso isso fosse aceito 
pela comissão, uma vez que não constituindo dificuldades à secretaria. Todos 
manifestaram-se favoráveis a ideia sendo a mesma aprovada. O sr. presidente consultou os 
representantes das entidades se estariam habilitados a discutir o anteprojeto apresentado 
na reunião do dia 21 de Novembro e que conforme o acordo havido na mesma, o assunto 
deveria ser resolvido no momento. O sr. Milano esclareceu que por ser um assunto de 
grande importância a diretoria da União ainda não havia deliberado a confirmá-lo assim 
como não tinha concluído o estudo sobre o mesmo, pedindo, outrossim, uma prorrogação 
até a próxima reunião e que nesta época a União daria por resolvido o assunto. Manifestou-
se o Sr. Cordeiro dizendo que o sr. Trindade presidente da Sinagoga já estava com uma 
sugestão pronta e que talvez por motivo justo não comparecera à reunião, mas que na 
próxima terça-feira o assunto seria resolvido. O sr. presidente pediu aos delegados das 
entidades que observassem o mais possível os entendimentos com as diretorias, a fim se 
que na primeira reunião da U.S.E. o anteprojeto fosse discutido, aumentado ou alterado, 
finalmente, que isto feito fosse inteiramente resolvido a fim de que fossem iniciados outro 
trabalho para a consolidação do Congresso. Nada mais havendo, a reunião foi encerrada 
com a prece proferida pelo Sr. Milano, e eu secretario da mesma lavrei a presente ata a qual 
assino juntamente com o sr. presidente. 
 
Assinaturas 









Ata # 45 - de 17 de dezembro de 1946 
Comissão Central Executiva 

 
Aos dezessete dias do mês de Dezembro de 1946, na sede da União Social Espírita, à rua 
Maria Paula nº 158, desta cidade de São Paulo, iniciou-se mais uma sessão da U.S.E., com 
a presença dos Srs. Comandante Armond, Trindade Doim, João Jorge Cordeiro, Caetano 
Prevideli, B. Milano Neto, Antonio Montemor, Carlos Jordão, Dna. Anita Brisa e 
Herculano Pupo. Sob a presidência rotativa da Federação Espírita de São Paulo, na pessoa 
do Comandante Armond, foi aberta a sessão, sendo feita a prece inicial pela Dna. Anita 
Brisa. Lida a ata anterior, pediu a palavra o Sr. João Cordeiro, que retificou uma parte de 
suas declarações, dizendo que não afirmara, mas apenas havia declarado que 
“possivelmente” o Sr. Trindade teria feito algum trabalho com relação aos temas que foram 
encaminhados para estudo. Feita essa observação, foi o restante aprovado sem emendas. 
Expediente: - Não houve. Ordem do Dia: - Com a palavra o Sr. Caetano Prevideli, 
tesoureiro, relatou o estado do caixa, informando à mesa sobre os recebimentos e 
pagamentos da última semana. A Dna. Anita Brisa com a palavra, declarou ter visitado o 
Centro de Cultura Espírita “Caminho da Verdade”, Praça do Centenário, 65; Escola 
Espírita Santo Agostinho, R. Sergio Meira, 217 e Centro Espírita Carolina Clemente – Rua 
Major Sertório, 716, afim de solicitar que fossem remetidas com urgência as fichas de 
recenseamento, cujas organizações, prontificaram-se a remeter com urgência, e que não 
haviam remetido por motivos vários. O Sr. João Jorge Cordeiro declarou que não podendo 
visitar pessoalmente os Centros cujos nomes lhe foram encaminhados, em virtude de ter 
de viajar para fora da Capital, escrevera a todos os endereços dados, em número de cinco, 
fazendo em nome da U.S.E. a solicitação para a remessa do recenseamento com brevidade. 
O Sr. Herculano Pupo declarou que por motivo de doença não pudera visitar os Centros 
cujos nomes lhe foram encaminhados, mas que o faria oportunamente. O Sr. Presidente 
consulta as entidades representadas, se haviam trazido o estudo sobre o anteprojeto que 
lhes fora encaminhado, e que, em caso afirmativo, que encaminhassem à Presidência para 
a necessária discussão e aprovação. O Sr. Milano Neto, representante da União Federativa, 
com a palavra disse que com muito prazer encaminhava o estudo que foi feito pela sua 
Diretoria e encaminhava ao Sr. Presidente um trabalho escrito. O Sr. Presidente de posse 
do trabalho, leu-o para conhecimento da mesa. Com a palavra a Sra. Dna. Anita Brisa 
representante da Liga Espírita disse que na Diretoria da entidade que representava foi lido 
e discutido o anteprojeto e que apenas a sua Diretoria resolvera pedir a supressão da palavra 
“política”, num dos itens do mesmo temário. Com a palavra o Sr. Trindade, representante 
da Sinagoga e seu Presidente, apresentou um trabalho escrito, alegando que não pudera 
fazer melhor em virtude da exiguidade do tempo. Esse trabalho foi lido para conhecimento 
da mesa. Pela ordem o Sr. Doin pediu permissão para expor um assunto que julgava urgente 
visto como, tendo necessidade de retirar-se antes de terminar a sessão, pedia que a comissão 
resolvesse o caso que a seguir exporia. Posto o pedido do Sr. Doin em votação foi aprovado 
o seu pedido aprovado, isto é, aceitar-se o seu pedido de urgência, para ser ouvido em 
primeiro lugar, iniciando-se a seguir os debates sobre o temário. Com a palavra o Sr. Doin, 
disse que tendo sido convidado para fazer o discurso de encerramento da “Semana Espírita” 
em Campinas e em Bauru, consultara se a U.S.E. desejaria que os mesmos discursos fossem 
feitos em nome desta comissão. Posta em discussão ficou resolvido que o Sr. Doin fosse 
credenciado pela Secretaria, junto as organizações patrocinadora daquela “Semana 
Espírita” onde deveria falar em nome da U.S.E. Resolvido o seu caso, o Sr. Doin pediu 
permissão para retirar-se o que foi atendido. Voltando à discussão dos temários e propostas 



apresentadas, novamente o Sr. Presidente leu os trabalhos enviados à mesa pela União 
Federativa e pela Sinagoga. Em seguida pediu a palavra o Sr. Milano Neto para propor que 
os referidos trabalhos fossem discutidos parte por parte e que foi posto em discussão e 
aprovado. Em consequência o Sr. Presidente passou a por em discussão o preâmbulo, que 
foi aprovado, devendo todavia ser revisto e sintetizado. Em seguida o Sr. Presidente passou 
a por em discussão os itens dos temários apresentados pelas entidades subscritas – União 
Federativa e Sinagoga, de uma forma comparativa e em relação ao anteprojeto apresentado 
pela Federação, tendo sido aprovado o primeiro item. Quando se passava à discussão do 
segundo item, sempre em comparação com o anteprojeto pediu a palavra o Sr. Milano 
Neto, da União Federativa, que impugnando essa forma de discussão dos temários 
comparativamente com o anteprojeto, alegando que o trabalho que a União Federativa 
apresentara não podia ser comparado item por item e sim no seu conjunto, propunha fosse 
julgado englobadamente, isto é, como um todo. Apesar de ser sido aprovada a proposta 
anterior feita pelo próprio representante da União Federativa, o Sr. Presidente, atendendo 
ao proponente, consultou à mesa e depois de vários debates, ficou resolvido atender-se a 
proposta, pondo-se em votação foi aprovado. Nessas condições o Sr. Presidente reinicia a 
discussão dos temários apresentados, passando à discussão o apresentado pela União 
Federativa, consultando-se um por um dos itens da mesma, que iam sendo discutidos e 
aprovados ou rejeitados, tendo sido aceitos, unicamente os de números 4 e 5 e os demais 
rejeitados. A seguir foram postos em discussão os itens do temário do anteprojeto e 
verificando-se que os itens aprovados do trabalho da União Federativa, coincidiam com 
alguns do anteprojeto, e assim ficou decidido que fossem os mesmos fundidos, ficando os 
demais itens da Federação, digo, do anteprojeto da Federação, aprovados, ficando a 
Secretaria Geral encarregada de providenciar a impressão e revisão, com a máxima 
urgência, para que dentro dos prazos estabelecidos no temário aprovado, fossem os mesmos 
impressos remetidos para os Centros e entidades que aderiram ao movimento de unificação 
da família espírita do Estado de São Paulo. Como nada mais se tivesse de tratar o Sr. 
Presidente solicitou a comissão fossem suspensos os trabalhos da comissão no período de 
festas de fim de ano, o que ficou aprovado, reiniciando-se as reuniões a partir da primeira 
terça-feira de janeiro de 1947. A seguir o Sr. Presidente comunicou que no próximo mês 
de janeiro, a Presidência rotativa da U.S.E., competia à Sinagoga Espírita, e agradecendo a 
todos pelos trabalhos realizados, e depois das preces finais, encerrou os trabalhos, E eu, 
João Jorge Cordeiro, 1º Secretário escrevi a presente ata, que depois de lida será assinada 
por mim e pelo Sr. Presidente feitas as anotações ou correções na ata seguinte. J. J. Cordeiro 
– Foi aprovada na sessão de 25/12/1947.  
















