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Ata # 46 - 25 de fevereiro de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
Aos 25 de fevereiro de 1947, na sede da União Social Espírita, à Av. da Irradiação nº 152, 
na cidade de São Paulo, as 20,30 horas, foi realizada mais uma reunião da U.S.E. estando 
presentes os confrades D. Anita Brisa, Aristóteles Soares Rocha, Antonio Rodrigues 
Montemor, J. J. Cordeiro, Carlos Jordão, João Cordeiro, Caetano Prevideli e Emílio M. 
Vieira, foi consultado o Secretário Geral, a quem deveria caber a presidência da reunião. 
O Secretário informou que a União Federativa Espírita Paulista deveria presidir a mesma, 
porém, como não havia representante dessa entidade, a presidência passaria a imediata, 
cabendo, portanto à Liga Espírita. Assumindo a direção dos trabalhos, D. Anita Brisa fez a 
prece de abertura dando a palavra ao Secretário Geral que passou a expor o movimento de 
adesões, informando que estas haviam atingido o número de 512. Com referência ao 
recenseamento, informou o Secretário, que até a presente data haviam sido recenseados 
45.785 pessoas. A presidência informou que confrade Antenor Ramos falou em Cruzeiro 
em nome da U.S.E. concitando os confrades daquela cidade a uma perfeita união em torno 
do programa iniciado. Foi dada a palavra ao Tesoureiro que fez uma exposição do 
movimento de caixa, esclarecendo aos presentes a situação geral em que se encontra a 
tesouraria da U.S.E. Foram trocadas algumas sugestões sobre o próximo Congresso, porém 
este assunto ficou de ser discutido nas próximas reuniões. Os confrades João J. Cordeiro e 
Aristóteles S. Rocha comunicaram que não poderão comparecer à próxima reunião por 
motivo de viagem. Nada mais havendo a se tratar foi encerrada a reunião por uma prece 
feita pelo confrade João Cordeiro. Eu, Secretária da mesma, lavrei a presente ata que depois 
de aprovada será assinada por mim e pelo Presidente. Acrescento que esteve presente 
também o confrade Herculano Pupo. Anita L. Briza – Emílio M. Vieira. 







Ata # 47 - 11 de março de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
Aos onze dias do mês de março de 1947, na sede da União Social Espírita à Rua Maria 
Paula nº 158, nesta cidade de São Paulo, às 20,30 horas, reunidos os Srs. Montemor, Carlos 
Jordão, Sra. Anita Brisa, Senhor João Cordeiro, Herculano Pires, Emílio Manso Vieira, J. 
J. Cordeiro e Aristóteles Rocha, foi dado início à sessão sob a presidência da Liga Espírita 
do estado de São Paulo, representada por Dna. Anita Brisa. Feita a prece inicial pela 
presidente, foi dado início aos trabalhos. Com a palavra o Sr. Secretário Geral, este 
informou que já haviam aderido ao Movimento da U.S.E. 512 Centros espíritas e que já 
haviam sido recenseados 47.959 espíritas no Estado conforme documentação catalogada 
na Secretaria. A seguir foi lida a ata que foi aprovada sem emendas. Foi lida pelo Secretário 
Geral uma consulta da Tribuna Espírita, tendo o seu Secretário Geral comunicado já haver 
respondido à mesma; Que a Secretaria já havia recebido 4 teses. Foi lido um ofício do 
Conselho Espírita de Marília. Comunica ainda a Secretaria que os Jornais da Capital têm 
publicado semanalmente assuntos referentes à U.S.E. Com a palavra o Sr. Manso Vieira, 
consultou à mesa se o prazo para apresentação das teses, terminaria, efetivamente a 15 do 
corrente. Ficou resolvido, que embora terminado o prazo para entrega de teses, a mesa 
aceitará as que vierem embora posteriormente, uma vez que haja prazo para o referido 
estudo. Tendo o representante da U.S.E. em Pindamonhangaba pedido demissão por força 
maior a Dna. Anita Brisa apresentou o nome do Sr. Aníbal Leite de Abreu, para substituir 
aquele representante nessa cidade, o que foi aprovado, ficando a Secretaria encarregada de 
enviar as credenciais àquele confrade. Nada mais havendo a tratar o irmão Pupo fez a prece 
de encerramento. E eu, João Jorge Cordeiro, 1º Secretário, a escrevi e depois de aprovada, 
será assinada por mim e pela Presidente. Vale a entrelinha. Anita L. Brisa - J.J. Cordeiro.  







Ata # 48 - 18 de março de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
No dia 18 de Março de 1947, a Av Irradiação 152, às 20,30 horas, teve início a mais uma 
reunião da U.S.E. Presentes os confrades Dna. Anita Brisa, Aristóteles S. Rocha, 
Comandante Armond, Carlos Jordão da Silva, João Cordeiro, João J. Cordeiro, Herculano 
Pires, Caetano Previdelli e Emílio M. Vieira. Sob a Presidência rotativa da Liga Espírita, 
representada por Sra. Anita Brisa, foi aberta a reunião por uma prece proferida pelo Sr. 
Aristóteles. Em seguida o Comandante Armond apresentou aos confrades presentes, o Sr. 
Herculano Pires, que foi convidado a fim de cooperar com a U.S.E. na fase de grande 
importância pelo qual passaria, adiantando que o apresentado, além de possuir experiência 
e espírito de trabalho, foi recomendado pelos seus anos doados a causa demonstrado pelos 
seus atos durante alguns anos a serviço na seara. Tal proposta foi acolhida com simpatia 
por todos os presentes. Foi dada a palavra à Secretaria que comunica a mesa já terem sido 
recenseados 48.314 espíritas e que o número de adesões não havia sido alterado. Adiantou 
o Secretário que, foi dada a importância da presente reunião, havia telefonado a União 
Federativa Esp. Paulista, solicitando desta entidade co-irmã, providências para que o seu 
representante não faltasse à reunião da U.S.E. e como não foi encontrado nenhum dos 
diretores deixara o recado com o Sr. Verly. O Comandante Armond com a palavra, traçou 
em linhas gerais o movimento que deveria ser posto em evidência pela U.S.E. esclarecendo 
a necessidade de uma franqueza por parte de todas as entidades, acrescentando que a 
Comissão, até o presente momento já tivera a máxima tolerância com a União Federativa, 
e que pelas circunstâncias do momento seria preciso que essa entidade se declarasse com 
franqueza a sua atitude. Sugeriu que se enviasse um oficio, comunicando-a fraternalmente 
a esclarecer o seu ponto de vista com respeito a U.S.E. O confrade Herculano Pires pediu 
a palavra, e com muito critério evangélico disse que talvez fosse prudente esperar até a 
realização do Congresso, procurando desse modo evitar algum mal entendido. Acrescentou 
que se a União não colaborasse no trabalho iniciado, que esse não seria paralisado porque 
as outras entidades o concluiriam. Com a palavra o Presidente, apoiou a sugestão do 
confrade Herculano, levando o assunto para o lado da tolerância evangélica. A pedido foi 
dada a palavra ao confrade Manso Vieira, que chamando a atenção dos membros da U.S.E. 
sobre a responsabilidade do assunto, esclareceu o Sr. Herculano Pires, sobre a atitude 
assumida pela União, que não era desconhecida da U.S.E. apenas a ignorava o referido 
confrade por não estar ainda ao par do que se havia passado. Adiantou que, o Congresso 
seria levado a efeito em nome das quatro entidades e que tornava-se perigoso na ocasião de 
sua instalação, a União Federativa proclamar que não havia autorizado a inclusão de seu 
nome no cito Congresso. Por esse motivo achava perfeitamente viável a proposta do 
Comandante. Com a palavra o Sr. Herculano Pires, declarou que de fato estava alheio no  
que se passava com referência a entidade citada, e que estando uma vez esclarecido do 
assunto, permanecia ao lado da maioria. O Sr. J. J. Cordeiro com a palavra disse que além  
das interferências que tiveram os Srs. Presidente e Manso Vieira, junto a União Federativa, 
concitando-a cooperar com a U.S..E. que ele também muito havia insistido junto a mesma, 
porém a cooperação concreta não havia aparecido e nem sequer demonstração de boa 
vontade. Pelo Presidente foi posta em votação do Comandante Armond, que foi aceita 
unanimemente ficando esclarecido que no ofício deverá constar os seguintes dizeres “O 
silêncio por parte do irmão afirmou o seu afastamento”. Com a palavra o Sr. Jordão, 
perguntou a mesa se o Congresso deveria ser realizado durante o dia ou durante a noite, 
pois que lhe fora feita esta consulta. O Comandante pedindo a palavra disse que tinha uma 



sugestão a ser apresentada a qual responderia a consulta feita; passando então ao assunto 
que constou do seguinte 1: Criar uma comissão de recepção indicando o Sr. Aristóteles 
Rocha para presidente da referida. 2º Comissão de Sessões Públicas com parte artística, 
indicado Dr. Mario Cotrim com a colaboração da Sra. Anita Briza, 1 encarregado de 
distintivos, indicado o Sr. J. J. Cordeiro. Comissão de Convites, Sra. Anita Briza e 
Coordenador Geral do Congresso, organizando programa, horário, oradores, locais e 
noticiário pela imprensa, indicado o Sr. Herculano Pires. Posta em discussão todos 
acataram ficando designadas desde já as citadas comissões. Uma vez tendo sido aprovada a 
sugestão, o Comandante Armond passou a ler o projeto elaborado para o Congresso. Pela 
comissão de recepção deverá ser organizado um plano de acolhimento, indicação de 
hospedagem – informações correspondentes. As credenciais serão recebidas pelo Secretário 
Geral, escrituradas em livros e entregues a mesa. A Federação põe a casa a disposição do 
Congresso. As teses serão examinadas pela U.S.E. em separado, selecionadas e mandadas 
imprimir no todo ou em resumo (segundo sua utilidade) e distribuídas aos aderentes. No 
dia da abertura do Congresso serão entregues pelo Secretário Geral à mesa do Congresso. 
As despesas do Congresso serão rateadas igualmente entre as entidades patrocinadoras, 
mediante cálculo da tesouraria que organizará em seguida um balanço. Deve ser formada 
previamente uma bolsa para as despesas devendo a tesouraria providenciar a respeito. A 
Comissão da U.S.E. assume a Presidência provisória da Assembleia e em seguida a entrega 
ao Presidente do Congresso que for eleito pela Assembleia. Nesse instante a U.S.E. se 
dissolve. A eleição da mesa deve ser feita por aclamação devendo recair em pessoas 
competentes, criteriosas e de prestígio no meio espirita. O Secretário Geral da U.S.E. deve 
tomar parte da mesa como elemento informativo permanente. As notações devem ser feitas 
por entidades presentes cada uma com direito a um voto. Deve ser constituída desde já pela 
U.S.E. uma comissão organizadora de sessões lítero musical (inauguração e final) com 
números selecionados e jograis (?). Todo o material da Secretaria da U.S.E. deve ser posto 
à disposição do Congresso na própria sede. Devem ser organizados pela Secretaria, gráficos 
demonstrativos dos resultados apurados pela U.S.E. (adesões, por zona e cidades; 
recenseamento, por zona e cidade; existência de comissão municipal, em mapa geral do 
estado), distintivos comemorativos do Congresso e uma medalha para premiar a tese que 
obtiver aprovação final da Assembleia; as sessões públicas devem ser feitas em ambiente 
maior e as reservadas em ambiente adequado, para os quais a Federação oferece o seu salão. 
Convites às organizações estaduais, as autoridades do Estado e a Federação Espírita 
Brasileira. Aprovadas que foram estas sugestões, ficaram os diretores das comissões 
encarregados de, na próxima reunião, apresentarem os seus programas de ação, assim como 
o tesoureiro que deverá oferecer uma estimativa das despesas para o Congresso. O 
Secretário Geral informou a mesa, que até a presente data, a U.S.E. havia recebido as 
seguintes teses. Nº 1. Da Tribuna Espírita. Nº 2 Centro Espírita Missionário Germano em 
colaboração com diversos Centros; nº 3                           ; nº 4 União Espírita Cachoeirense; 
nº 5  Antonio de Oliveira Sousa; nº 6 Paulo da Graça Leite de Bauru; nº 7 Sociedade de 
Estudos Espíritas de S. Paulo e Centro Esp. Mateus; nº 8 Centro Esp. Anjo Gabriel (digo 
Anjo da Guarda); nº 9 Centro Espírita União Fraterna; nº 10 Centro Esp. Beneficente 
Carinhoso Abrigo. Todas elas foram distribuídas aos membros da U.S.E. para os devidos 
pareceres. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Nada mais havendo a ser anotado, 
eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata que depois de aprovada será assinada pelo Presidente 
e por mim. 
 
Anita Briza; Emílio Manso Vieira  











Ata # 49 - 25 de março de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
Aos 25 de Março de 1947 na sede da U.S.E. com a presença dos confrades Comandante 
Armond, Carlos Jordão da Silva, D. Anita Brisa, João Cordeiro, Caetano Previdelli, 
Antonio R. Montemor, J. Trindade. J. J. Cordeiro, Herculano Pires, Emílio M. Vieira, e 
Aristóteles S. Rocha. Pelo Presidência rotativa da Liga Espírita, na pessoa de D. Anita Brisa, 
foi iniciada a reunião, com uma prece proferida pela Presidente. Com a palavra o 
Comandante Armond esclareceu que a U.S.E. já havia tolerado o quanto podia, o caso da 
União Federativa e essa entidade nem sequer se dignou a responder ao ofício que lhe fora 
enviado pedindo a sua decisão. Pediu a mesa resolvesse de uma vez excluir a União a fim 
de que novas orientações fossem tomadas, nesta fase de intenso trabalho de preparação do 
Congresso. Pediu a palavra o Sr. Aristóteles e disse que havia procurado o Sr. Milano e que 
lhe pedia que representasse na reunião em curso a União Federativa visto a impossibilidade 
do seu comparecimento, devido as suas ocupações. Novamente com a palavra o 
Comandante acrescentou que tal incumbência não deveria ser levada a efeito por ser uma 
autorização pessoal e que a U.S.E. só deveria aceitar designações vindas da União mediante 
ofício pois que todas as determinações da USE à União estavam sendo em caráter oficial, 
e seria justo que essa entidade se manifestasse pelo mesmo modo. Com a palavra o Sr. 
Herculano Pires pediu a mesa que tivesse uma tolerância por mais algum tempo visto o 
representante da União ter se manifestado por intermédio do confrade Aristóteles. Com a 
palavra o Sr. Manso Vieira acrescentou que esta tolerância deveria ser no máximo até  a 
próxima reunião, e nesta data se a referida entidade não se manifestasse o assunto ficaria 
definitivamente encerrado com a exclusão da mesma. Manifestou-se o Sr. J. J. Cordeiro 
reforçando esse parecer e pedindo a mesa olhasse a responsabilidade do Movimento acima 
de quaisquer questões. Foram postas em votação as duas sugestões, a de se excluir a citada 
entidade e de se esperar a próxima reunião, tendo esta última vencido por maioria de votos. 
Com a palavra o Secretário informou a mesa de que as adesões haviam aumentado para 
526 centros e o censo para 49.402. Com a palavra o Sr. Aristóteles esclareceu que não havia 
elaborado o seu programa de ação, conforme incumbência que lhe fora dada na reunião 
anterior, necessitava primeiro saber, mais ou menos, quantas pessoas viriam, a fim de se 
lhes reservar hospedagem. Para facilitar o seu serviço, pediu a Secretaria, enviar cartas aos 
centros adesos, solicitando-lhes esclarecer quantas pessoas seriam enviadas para representá-
los. Convida o Sr. Aristóteles, para fazerem parte da sua comissão os Sr. J. J. Cordeiro, 
Previdelli e José Alves da Silva. O Sr. Trindade sugeriu que se pedisse aos outros adesos da 
capital, uma contribuição auxiliar nas despesas do Congresso, estabelecendo uma certa 
quota mínima. Com palavra o Sr. Aristóteles faz referências a uma ata em que a USE não 
pediria aos centros adesos nenhuma contribuição monetária e que portanto desaprovaria a 
sugestão no que estabelece o “quantum mínimo”. Pela Presidente, deixou postas em 
votação as referidas propostas tendo se resolvido que se escreva aos centros solicitando-lhes 
uma contribuição como auxílio ao Congresso sem estabelecer quantidade e que quaisquer 
remessas devem ser feitas diretamente a tesouraria da U.S.E. pois somente ao Tesoureiro 
Geral seriam dadas credencias ao que se referre a parte monetária. Com a palavra o 
tesoureiro disse que fizera um cálculo aproximado de 10.000,00 cruzeiros para as despesas 
do Congresso, mas nesta importância não deveriam ser adicionadas as mensalidades das 
entidades patrocinadoras, porquanto esse dinheiro iria sendo gasto com propagandas 
normais como até o presente estava sendo feito. Com a palavra a Sra. Anita esclarece que 
já estavam mais ou menos arranjadas as pessoas que deveriam tomar parte no programa 



artístico, e, ao mesmo  tempo pediu que fosse estabelecido um prazo mínimo para aceitação 
do programa. O Comandante sugeriu que esse deveria durar apenas 30 minutos o que foi 
aprovado. O Sr. J. J. Cordeiro apresentou a sua sugestão sobre os distintivos, mas como as 
opiniões recaíram sobre o formato dos mesmos, e o assunto não era de urgência, ficou para 
ser resolvido na próxima reunião. Com a palavra o Sr. Herculano Pires apresentou o seu 
programa de ação que constou: uma explanação final sobre o que deveria ser realizado 
pedindo a mesa que se manifestasse a respeito. Tendo sido feitas pequenas modificações o 
programa foi aprovado. Com a palavra o Sr. J.J. Cordeiro cientificou a mesa que o Sr. João 
Batista Lino ofereceu-se para mandar imprimir as teses, tendo a U.S.E. que pagar apenas o 
material, cujo assunto ficou para ser resolvido na próxima reunião. Com a palavra a 
Presidente agradeceu a cooperação de todos durante o mês em que aa Presidência coube a 
Liga e deu por encerrada a reunião após a prece feita pelo Sr. Joao Cordeiro. Nada mais 
havendo, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata que depois de aprovada será assinada 
pela Presidente e por mim. O nome certo do Sr. J. Trindade é Antônio Trindade – na parte 
referente a quantidade deve ser quanto – Anita L. Briza 









Ata # 50 - 1 de abril de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
A 1 de Abril de 1947, a av. Irradiação 158, às 20,30 horas, com a presença dos confrades, 
Comandante Armond, Antonio Trindade, Aristóteles S. Rocha, Herculano Pires, Emilio 
Manso Vieira, Basílio Milano Neto, Caetano Prevideli, João Cordeiro, Anita Brisa, 
Antonio Rodrigues Monte Mor e Carlos Jordão da Silva, sob a presidência rotativa da 
Federação, na pessoa do comandante Armond, teve inicio mais uma reunião da U.S.E. Foi 
lida e aprovada a ata anterior, com a corrigenda abaixo referente ao nome do Sr. Antonio 
Trindade e a palavra quantia ao invés de quantidade. Com a palavra o secretário geral 
esclareceu que o numero de adesões era de 528 e o de pessoas recenseadas 49.402. Disse o 
secretário que as circulares aos centros estavam sendo providenciados. Com a palavra o 
presidente pediu que fosse decidido a proposta do Sr. João Batista Lino, sobre a impressão 
das teses, proposta esta aceita pelos presentes. Com a palavra Da. Anita, falou sobre a 
incumbência que lhe fora dada de organizar o programa lítero-musical durante o congresso, 
esclarecendo que na próxima reunião o traria para a devida apreciação da mesa. Falando o 
tesoureiro, disse que depois de um estudo melhor, feito sobre as despesas com o congresso, 
julgava insuficiente a importância estimada de 10.000,00 cruzeiros, sugerindo que fossem 
distribuídas algumas listas principalmente as entidades patrocinadoras para que estas 
angariassem entre pessoas conhecidas, alguma contribuição que vise fazer face às despesas. 
Foi sustentado pelo Sr. Milano, que se fizesse um empréstimo de uma determinada 
importância para os gastos necessários. Postas em discussão ambas as sugestões, a mesa 
achou prudente que esse empréstimo somente fosse realizado em última hipótese, caso não 
se arranjasse, até o momento da realização do congresso, a receita precisa. Ficou portanto 
deliberada a primeira. Com a palavra o Sr. Aristóteles, disse que fizera uma relação dos 
Hotéis, assim como os preços das diárias. Com a palavra o Sr. Herculano Pires apresentou 
duas sugestões em forma de perguntas, para, depois de aprovadas pela mesa, serem 
respondidas nas entrevistas dos presidentes das entidades. Uma das sugestões foi 
organizada pelo comandante e tendo recebido o apoio da Comissão, foi apresentada em 
nome da mesa. Com a palavra o Sr. Milano, disse que não estava familiarizado com o 
assunto solicitando um esclarecimento, o que foi dado pelo presidente, adiantando que o 
assunto em discussão já era matéria aprovada na reunião anterior. Continuando o Sr. 
Milano, depois de ouvida a leitura da sugestão do Sr. Herculano; pediu que fosse esclarecida 
a questão política em um dos itens da entrevista. Falando o Comandante Armond, 
esclareceu que, na sugestão apresentada pela mesa estava incluso o aludido assunto. Foi 
lida a sugestão da mesa sendo incluídos diversos itens na mesma, na sugestão do Sr. 
Herculano, e os demais ficaram para constituir matéria para a segunda entrevista. Com a 
palavra o Sr. Manso Vieira pediu que fosse incluído, como item para resposta o seguinte. 
Que atitude a entidade da qual o entrevistado é presidente assumirá perante o espiritismo 
unificado? Este item foi aprovado para as 4 entrevistas. Sugeriu o Sr. Milano que as 
entrevistas fossem dadas seguindo a ordem cronológica das entidades que subscreveram o 
anteprojeto, o que foi aprovado, ficando designado a Federação para a primeira entrevista. 
Foi lembrado pelo sr. Trindade o assunto debatido na reunião anterior sobre os distintivos 
e falando o Sr. Montemor, pediu a mesa que deixasse o assunto para a próxima reunião 
visto o encarregado de tal assunto, J. J. Cordeiro não se achar presente, tendo justificado  
sua falta por motivo de viagem, pedido esse que teve aprovação da mesa. Com a palavra o 
Comandante advertiu os presentes sobre os pareceres das teses os quais estavam sendo 
emitidos com muita morosidade; acrescentou em seguida que, dada a urgência de se 



concluir esse setor, sugere que fosse  criada uma comissão de 3 elementos somente, a partir 
da próxima reunião, para os devidos pareceres. Tendo sido aceita esta proposta, pediu o 
mesmo confrade que a mesa indicasse os nomes  para a formação da dita comissão. O Sr. 
Manso Vieira indicou o Comandante Armond, o Sr Milano indicou o Sr. Aristóteles e, 
finalmente o Sr. Herculano foi indicado pelo confrade Jordão. Não havendo mais 
indicações a mesa aprovou os nomes citados ficando eles, da próxima reunião em diante, 
encarregados dos pareceres na teses. Nada mais havendo a ser anotado, eu secretário da 
presente reunião, lavrei a presente ata que depois de aprovada será assinada pelo presidente 
e por mim. 
 
Assinaturas 
 









Ata # 51 - 8 de abril de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
Aos oito dias do mês de Abril de 1947, às 20,30 horas, reuniram-se à Av. da Irradiação158, 
os seguintes membros da U.S.E. Cte. Edgard Armond, Antonio Trindade,  Carlos Jordão 
da Silva, Anita Brisa, João Cordeiro, Caetano Prevideli, Herculano Pires e Emílio Manso 
Vieira; este pediu autorização para se retirar logo após a leitura da ata da reunião anterior, 
o que foi concedido, assim como também foi aprovada a respectiva ata. Na Presidência o 
Cte. Edgard Armond, representante da Federação. A prece inicial foi feita pelo sr. 
Herculano Pires. Com a palavra o sr. Secretário Geral, informou que o número de 
recenseados é de : - 49.868, não havendo alteração no número de adesões de entidades. 
Comunica que onze centros responderam às últimas circulares, que comparecerão ao 
Congresso e nove responderam que não poderiam comparecer e que foi respondido 
insistindo para que comparecessem. O número de teses é de 19. Com a palavra o sr. 
Herculano Pires, relata que a incumbência da comissão designada na reunião anterior para 
visitar a imprensa e pedir colaboração da mesma foi executada, e que vários jornais 
transmitiram a notícia levada sobre a instalação do Congresso e todos prometeram publicar 
as notícias que lhes fossem enviadas. Informou ainda, que enviou comunicados para a 
imprensa espírita e lembrou a secretaria para mandar noticiário para as estações de Rádio. 
Leu também o segundo comunicado para ser transmitido à imprensa, e que foi aprovado 
por unanimidade. Passou a ler o programa para o Congresso, que depois de comentado e 
discutido e por proposta do sr. Trindade, foi resolvido que se abreviasse o prazo para cinco 
dias, em virtude de facilitar as delegações do interior; foram ambos aprovados. Com a 
palavra o Cte. Edgard Armond, leu a primeira entrevista a ser concedida à imprensa, como 
ficou aprovada na sessão anterior, e foi a mesma aprovada por unanimidade. Com a palavra 
o sr. Tesoureiro, propôs para deixar um talão de recibos, sob a responsabilidade da 
Federação, facilitando assim o recebimento de donativos para a elaboração do Congresso. 
Foi aprovada essa proposta. Propôs ainda que as teses apresentadas pelas entidades 
patrocinadoras, fossem lidas nas reuniões da comissão organizadora da U.S.E., o que foi 
também aprovado. Com a palavra D. Anita Brisa, pediu que fosse transferida a outra pessoa 
a incumbência da elaboração dos convites, por falta de tempo e de elementos necessários, 
tendo sido transferido provisoriamente à secretaria. Foram ventilados assuntos de pequena 
importância que prescindem de constar de ata. Às 22 horas foi encerrada a reunião pelo sr. 
Presidente, que pediu ao sr. Trindade para fazer a prece de encerramento, e eu Secretária 
ad hoc, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo sr. Presidente. 
 
Em tempo: - O sr. Aristóteles Rocha esteve na reunião, minutos antes do início da mesma, 
pedindo licença para se retirar, em virtude de ter que ir à estação, acompanhar uns 
confrades de Garça e que aqui estiveram em visita à Comissão da U.S.E. 
 
Assinaturas 
 











Ata # 52 - 14 de abril de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de Abril do ano de 1947, na sede da União Social Espírita à rua 
Maria Paula 158, desta cidade de São Paulo, reuniu-se mais uma sessão, à qual 
compareceram os Snrs. Comandante Armond, Caetano Previdelli, Carlos Jordão da Silva, 
D. Anita Brisa, Montemor, J. J. Cordeiro, Milano, Emílio Manso Vieira, Herculano Pires, 
Aristóteles Rocha, J. Trindade e Stol Nogueira, sob a presidência rotativa da Federação 
Espírita, na pessoa do Comandante Armond, foi feita a prece inicial pelo confrade 
Montemor e a seguir aberta a sessão. Foi lida a ata anterior que foi aprovada sem emendas. 
Pelo Comandante Armond, foi declarado que tendo a D. Anita Brisa declinado da 
Comissão de Convite, alegando acúmulo de serviço foi pelo Presidente posta em discussão 
o pedido de demissão, que foi aceito. A seguir o Presidente propôs fosse nomeado o snr. 
Emílio Manso Vieira, para substituir a D. Anita Brisa que foi unanimemente aprovado. Foi 
dada a palavra ao snr. Herculano Pires, que leu o 2º comunicado à imprensa elaborado pela 
secção de propaganda, o qual foi aprovado. Foi ainda pelo confrade Herculano Pires, lido 
o programa definitivo do Congresso, que depois de algumas pequenas alterações foi 
aprovado, ficando o mesmo encarregado da sua publicação para conhecimento público. A 
seguir o confrade Jordão pede para retirar-se por motivo de força maior, que foi atendido. 
Continuando ainda com a palavra o snr. Herculano Pires propôs que fossem aprovadas as 
perguntas referentes à 2ª entrevista. Com a palavra a D. Anita Brisa, disse que, em vista de 
já haver sido designada a Liga Espírita para conceder aquela entrevista, o Presidente da 
mesma já havia elaborado a referida entrevista. Consultada a mesa a respeito, resolveu-se 
ler digo ouvir a leitura, o que foi feita pela D. Anita Brisa. A seguir o snr. Herculano Pires 
leu as consultas que deveria ser respondidas pelo snr. Antenor Ramos, Presidente da Liga 
Espírita. Como algumas das perguntas a serem feitas não estivessem convenientemente 
esclarecidas, ficou resolvido que fosse novamente encaminhado aquela entrevista 
juntamente com as perguntas aprovadas, para que fosse ela ligeiramente modificada a fim 
de que estivesse perfeitamente de acordo com as perguntas aprovadas modificações essas 
que deveriam ser feitas pelo entrevistado. A seguir foram lidas as teses da Sinagoga Espírita 
Nova Jerusalém e da Federação Espírita, deixando de ser feita a leitura da tese da Liga, por 
não ter a mesma encaminhado à Secretaria e da União Federativa, por não tê-la 
apresentado. Ainda com a palavra o confrade Herculano Pires, este leu o relatório da 
“Comissão de 3”, comissão essa composta dos snrs. Herculano Pires, Comandante Armond 
e Aristóteles Rocha, nomeada para dar parecer a respeito das teses que ainda não haviam 
sido lidas pelos demais membros; foram apresentadas 22 teses, tendo sido aprovada a da 
Federação Espírita, por ter sido a única que satisfez o temário apresentado pela USE. Com 
a palavra o Comandante Armond, este justificou não ter assinado o relatório visto como a 
comissão designada escolhera, isto é, aprovara unicamente a tese apresentada por seu 
intermédio, pela Federação Espírita que, desse modo, continua o Comandante Armond, 
julgara-se suspeito para aprovar a tese por ele apresentada. Ficou ainda aprovado publicar-
se o resumo de todas as teses apresentadas, bem como o relatório da Comissão, em pequena 
brochura, para ser distribuída por todas as entidades adesas à USE. Com a palavra o Snr. 
Tesoureiro, propôs se fizessem listas para distribuir com as entidades e com os amigos e 
confrades, a fim de se conseguir numerário para fazer faces às despesas do Congresso, o que 
foi aprovado. Com a palavra o confrade J. J. Cordeiro apresentou os modelos e desenhos 
para serem aprovados, modelos esses referentes ao distintivo comemorativo do 1º 
Congresso Espírita de São Paulo, tendo ficado aprovado o que trazia o distintivo constante 



do “Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, isto é, uma forma oval trazendo os dizeres I-
Congresso Espírita = São Paulo = 1947, e no centro, o cacho de uva, ficando o confrade 
Cordeiro encarregado de ver o orçamento e trazer na próxima semana as informações 
complementares para a devida aprovação. Com a palavra o Snr. Trindade propôs que a 
USE tomando em consideração o desencarne do nosso ilustre conterrâneo Dr. Luiz Parigot 
de Souza, ocorrido em Curitiba, Capital do Paraná, fosse feita uma prece em favor de sua 
alma. Aprovada por unanimidade a referida proposta o Snr. Presidente solicitou ao Snr. 
Trindade que fizesse a prece, a qual foi feita pelos membros da USE presentes à reunião. 
Ficou ainda resolvido telegrafar-se à família apresentando os sentimentos e a prece feita. 
Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Snr. Presidente, depois de ligeiras 
palavras de congratulações aos companheiros presentes, pela assiduidade nas reuniões, fez 
a prece final e encerrou a sessão. E eu, J. J. Cordeiro, 1º Secretário, lavrei a presenta ata, 
que vai assinada por mim e pelo Snr. Presidente, depois de lida. Em tempo: se declara que 
a “Comissão de Teses” ao invés de “aprovar” como se disse acima a tese da Federação, 
unicamente a apontou no seu relatório como aquela que melhor satisfazia as exigências do 
temário. 
 
Assinaturas. 













Ata # 53 - 22 de abril de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
Aos 22 dias do mês de Abril de 1947, na sede da União Social Espírita à rua Maria Paula 
no 158, desta cidade de São Paulo, reuniu-se mais uma sessão da USE, sob a Presidência da 
Federação Espírita na pessoa do Comandante Armond e com a presença dos confrades 
Anita Brisa, Carlos Jordão da Silva, J. J. Cordeiro, Montemor, J. Cordeiro, Emílio Manso 
Vieira, Stol Nogueira, Caetano Previdelli, Herculano Pires e Aristóteles Rocha. Feita a 
prece pelo confrade Manso Vieira, foi aberta a sessão às 20,40 horas. Foi lida a ata anterior, 
que depois de ligeira correção na própria ata, foi aprovada. Dada a palavra ao representante 
da Liga Espírita para dizer a respeito da entrevista que deveria ser feita pelo Presidente da 
mesma, e aprovada para sua publicação, a D. Anita Brisa declarou que não havia trazido 
por não ter podido encontrar-se com o confrade Antenor Ramos, ficando 
consequentemente o assunto para ser tratado na próxima semana. O Secretário Geral 
declarou que o no de recenseados até a presente data, era de 49.620 e que o no de 
organizações adesas era de 528; declarou ainda, que até esta haviam chegado trinta teses. 
Dada a palavra ao confrade Herculano Pires, este leu o terceiro comunicado à imprensa do 
Estado, que foi aprovado. Ainda o confrade Herculano apresentou os itens da 3ª entrevista 
a ser publicada, que, depois de ligeiras modificações, foi aprovada. Ainda com a palavra o 
confrade Herculano, leu o primeiro comunicado a ser distribuído à imprensa de fora do 
Estado e algumas do estrangeiro, o que foi aprovado; a seguir o confrade Herculano propôs 
que fosse concedida uma nova entrevista, mas não pelos dirigentes das quatro entidades 
patrocinadoras da USE, para ser publicada no “Jornal de Notícias”, ficando aprovado. O 
Snr. Presidente consultou à mesa qual deveria ser a entidade ou organização a conceder a 
referida entrevista. Com a palavra o confrade Herculano Pires propôs que fosse ela 
concedida pela própria USE, na pessoa do Secretário Geral, o confrade Carlos Jordão da 
Silva, o que foi unanimemente aprovado, ficando resolvido que os itens da mesma 
deveriam ser os mesmos das entrevistas já publicadas. Pelo confrade Tesoureiro foi 
comunicado que foram enviadas listas para alguns amigos, conforme ficou aprovado e que 
já tem recebido algum numerário dele. O confrade Stol Nogueira expôs que tendo saudado 
a possibilidade de conseguir-se um donativo em dinheiro com o Governo Estadual, e 
notando facilidades, e êxito, propunha que fosse nomeada uma comissão para esse 
entendimento. Aprovada a sugestão, foram nomeados os confrades Stol Nogueira, J. 
Trindade e Comandante Armond, para comporem a referida Comissão. Com a palavra o 
confrade J. J. Cordeiro, que o menor preço encontrado para os distintivos, foi de Cr$ 4,00 
para um pedido superior a 1.000, e que pensava não convir mandar-se fazer mais de 1.000 
distintivos. Consultada a Tesouraria a respeito da despesa esta esclareceu que podia ser 
mandado fazer os 1.000 distintivos, uma vez que sendo na maior parte vendidos, não daria 
prejuízos. Com referência ao desenho foi ratificado o que ficou aprovado na sessão anterior, 
isto é, que o desenho fosse o constante do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, donde se 
deveria tirar o motivo para o desenho do distintivo. Pelo confrade Stol Nogueira foi 
comunicado que havia levado o ofício pessoalmente ao Snr. Prefeito Municipal, em cujo 
ofício solicitava-se o Ginásio do Pacaembu para o encerramento do Congresso, o qual foi 
imediatamente despachado favoravelmente; ficou ainda o confrade Stol Nogueira 
incumbido de solucionar o assunto, para o que a Secretaria lhe daria as credenciais que 
fossem necessárias. Com a palavra o confrade Aristóteles Rocha comunicou que havia 
tomado todas as informações nos hotéis da Capital, com referência a acomodação, preço, 
etc., para prestar esclarecimentos aos congressistas que o procurassem e tivessem essa 



necessidade. Com a palavra o confrade Manso Vieira disse que tem dado cumprimento às 
Federativas e confrades de todo o país e que fosse elementos destacados do Espiritismo. 
Com a palavra o Comandante Armond propôs fosse convidado o dr. Jonathas Otavio 
Fernandes, para presidir a mesa da USE, pela instalação do Congresso uma vez que caberia 
a ela a abertura dos trabalhos e entrega da Presidência ao elemento eleito ou aclamado pela 
Assembleia para esse cargo. Posta a proposta em discussão e votação foi ela unanimemente 
aceita e aprovada. Feita a prece pelo confrade J. Cordeiro, foi encerrada a sessão às 22 horas 
e meia. E eu, João Jorge Cordeiro, 1º Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por 
mim e pelo Snr. Presidente. Em tempo: se declara que o número de teses é 26 e não 30 
como consta acima, bem como que da comissão nomeada para entendimento com o 
Governador do Estado, consta o nome de D. Anita Brisa. Aprovado. 
 
Assinaturas. 
 















Ata # 54 - 29 de abril de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano de 1947, às 20,30 horas, na sede da União 
Social Espírita, à rua Maria Paula no 158, nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
reuniu-se mais uma sessão da USE, sob a presidência rotativa da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, na pessoa do Comandante Armond e com a presença dos confrades 
D. Anita Brisa, Carlos Jordão da Silva, J. J. Cordeiro, Caetano Previdelli, Montemor, 
Milano Neto, Manso Vieira, Herculano Pires, Aristóteles Rocha, A. J. Trindade e Stol 
Nogueira. Foi feita a prece inicial por D. Anita Brisa, a seguir foi lida a ata anterior que 
depois de ligeira retificação na própria ata, foi ela aprovada; o confrade Stol Nogueira 
solicitou à Presidência permissão para retirar-se, o que foi concedido. Dada a palavra ao 
Secretário Geral, este comunicou que o número de organizações adesas é de 537, 
continuando o mesmo número de recenseados por ainda nesta semana, não ter sido 
possível fazer-se a verificação; que já enviaram comunicação das designações de delegações 
que tomarão parte no Congresso, 28 entidades da Capital e 38 do interior, num total de 
66, que o número de teses recebidas, havia se elevado para 29. Com a palavra o confrade 
Herculano Pires leu o 4º comunicado à imprensa, que foi unanimemente aprovado; a seguir 
foi lido o comunicado aos Centros, que depois de pequena modificação foi aprovado. O 
Comandante Armond propôs que em se tratando de um comunicado de muita valia, fosse 
o mesmo feito em boletim impresso a todas as entidades adesas. Foi ainda pelo confrade 
Jordão da Silva lida a entrevista que deveria ser dada pelo Snr. Antenor Ramos. Posta em 
discussão o confrade Herculano Pires manifestou-se a respeito e achando não estar a mesma 
de conformidade com o temário aprovado. Como houvesse sido feita a entrevista constante 
da ata anterior e que deveria ser concedida pela Secretaria Geral. O Comandante Armond 
propôs fosse ela lida, o que foi feita pelo próprio Secretário Geral, o confrade Jordão da 
Silva. Posta em discussão, pediu a palavra o confrade Milano Neto, que propôs fosse 
invertida a publicação, isto é, que na semana corrente fosse publicada a entrevista do 
Secretário Geral, deixando-se para a outra semana a publicação da entrevista do confrade 
Antenor ramos, Preside da Liga Espírita. Com a palavra Da. Anita Brisa, declarou que o 
confrade Antenor Ramos, tinha um jornal onde publicar a sua entrevista, pois, um jornal 
da Capital, vinha solicitando insistentemente, uma sua entrevista sobre o movimento 
espírita de São Paulo. Depois de outros confrades usarem da palavra ficou deliberado a 
USE publicar a entrevista do Secretário Geral, ficando o confrade Antenor Ramos, 
encarregado de conseguir a publicação da sua entrevista. Com a palavra o confrade 
Herculano Pires leu os itens para servirem de base à 4ª entrevista que deveria ser dada pela 
União Federativa Espírita Paulista, os quais foram aprovados, sendo encaminhados ao 
confrade Milano Neto para providenciar junto à entidade que representa o preparo da 
entrevista que deveria ser lida para a devida aprovação, na segunda semana a seguir esta 
data. O confrade Caetano Previdelli, tesoureiro da USE, comunicou que tem recebido 
regulamente as importâncias que tem recebido regulamente as importâncias que tem 
recebido regulamente as importâncias que lhe tem sido encaminhadas. O Comandante 
Armond com a palavra propôs fosse estudado um diploma a ser fornecido às entidades que 
se fizerem representar no Congresso, o qual deveria ser fornecido gratuitamente a todas 
elas, visto como a sua publicação seria feita sem ônus para a USE. Depois de diversas 
discussões em torno do assunto, ficou deliberado nomear-se uma comissão para estudar o 
desenho e deliberar sobre a sua impressão ficando a mesma constituiída dos confrades 
Comandante Armond, Carlos Jordão da Silva e João Jorge Cordeiro. Pelo 1º Secretário foi 



comunicado que a próxima reunião que seria no mês de Maio, caberia a Presidência à 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. Achando-se presente o confrade A. J. Trindade, este 
declarou que na sua ausência e do confrade Stol Nogueira, estavam autorizados a 
representar a Sinagoga, os confrades Aristóteles Rocha e Da. Anita Brisa. O Comandante 
Armond declarou que sendo a última reunião da USE, que ele como representante da 
Federação Espírita havia presidido, agradeceu, com palavras simples mas sinceras, a 
colaboração de todos os confrades que sempre o ajudaram na revolução de assuntos de 
interesse do Espiritismo no Estado, com abnegação e devotamente. Feita a prece final pelo 
confrade Comandante Armond, foi encerrada a sessão às 22 horas. E eu, João Jorge 
Cordeiro, 1º Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo snr. Presidente 
depois de lida e aprovada. 
 
Assinaturas. 
 













Ata # 55 - 6 de maio de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
Aos seis dias do mês de Maio de 1947 na sede da União Social Espírita à Rua Maria Paula, 
158 desta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 20,30 horas, efetuou-se mais uma 
reunião da comissão da U.S.E. sob a presidência rotativa da Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém. Estando presente à reunião o confrade A. J. Trindade, e como lhe competisse a 
Presidência, na qualidade de Presidente da Sinagoga, solicitou ele a Dna. Anita Brisa, que 
assumisse a direção dos trabalhos. Sob a presidência da confreira Dna. Anita Brisa e com a 
presença dos confrades Comandante Armond, Anita Brisa, Carlos Jordão da Silva , J. J. 
Cordeiro, Caetano Prevideli, Antonio Rodrigues Montemor, Emílio Manso Vieira, Stol 
Nogueira, Herculano Pires, Aristóteles Rocha e A. J. Trindade, foi, às 20,30, foi iniciada a 
sessão, sendo feita a prece inicial pelo confrade A. J. Trindade. A seguir foi lida a ata 
anterior, que foi aprovada sem emendas. Com a palavra o Secretário Geral declarou que 
até a presente data, já aderiram ao movimento da U.S.E. 539 entidades espíritas do Estado, 
com referência ao recenseamento, continua inalterado, com referência a teses, já foram 
recebidas 34 e que já delegaram poderes tendo sido feitas as respectivas comunicações, 83 
entidades espíritas, que tomarão parte no Congresso. Achando-se presente um confrade de 
Bauru, o Comandante Edgard Armond solicitou que fosse o mesmo apresentado. Com a 
palavra o confrade Caetano Prevideli, declarou que o confrade ali presente era um seu 
convidado e tratava-se do velho trabalhador Sebastião Prevideli, do Centro Espirita “Paz, 
Amor e Caridade”, da cidade de Bauru, que era um dos mais incansáveis trabalhadores da 
seara do Mestre naquela localidade. A Dna. Anita Brisa, Presidente da sessão, em incisivas 
palavras, cheias de amor e bondade, felicitou, em nome da U.S.E., o confrade Sebastião, o 
qual mostrando o seu elevado grau de espiritualidade, agradeceu comovido, aquela 
saudação, e pondo-se à disposição da U.S.E., na cidade que reside – Bauru. A presidência 
solicitou ao Sr. A. J. Trindade, informasse a respeito da entrevista que deveria ser concedida 
pela Sinagoga. O confrade A. J. Trindade, entregou a sua entrevista à Secretária Geral, que 
a leu. Posta em aprovação foi ela aprovada com ligeiras alterações. Com a palavra o 
tesoureiro Caetano Prevideli, declarou que, embora não tenha trazido os documentos da 
tesouraria, podia declarar aos confrades que a tesouraria ia bem em sua arrecadação e que 
já possuía em cofre, para mais de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros). Com a palavra o 
confrade Stol Nogueira, este em vista da comissão anteriormente nomeada não ter podido 
entrar em entendimentos diretos para conseguir uma entrevista com o Governador do 
Estado, solicitou ficasse aquela comissão extinta e nomeada outra para esse entendimento. 
O Comandante Armond com a palavra propôs que fosse a nova comissão (fosse) apenas de 
dois membros e que propunha o confrade Stol Nogueira. Postas em votação foram essas 
propostas aceitas. Com a palavra Dna. Anita Brisa, propôs que o outro membro da 
comissão, fosse o confrade Aristóteles Rocha, o que foi aceito. Dada a palavra ao confrade 
Herculano Pires para relatar a respeito do seu departamento, leu ele o comunicado semanal 
à imprensa, que, depois de ligeiros reparos foi aprovado, continuando com a palavra o 
confrade Herculano propôs possa ser feita uma carta ao Jornal “Estado de São Paulo” 
solicitando o acolhimento dos nossos comunicados à imprensa, visto que até a presente 
data, foi o único Jornal que nada havia publicado a respeito do Iº Congresso Espírita do 
Estado. Posta a proposta em votação, foi ela aceita. Continuando com a palavra o confrade 
Herculano Pires, disse que visto ter sido aceita a sua proposta, ele pedia permissão para ler 
uma carta que nesse sentido, fizera o respectivo rascunho. Lida a carta foi ela aprovada e 
encaminhada a Secretaria Geral para os devidos fins. O Comandante Armond achou 



prudente que a mesma carta fosse levada pessoalmente por um dos confrades, tendo sido 
aprovada a proposta, foi escolhido o confrade A. J. Trindade para se encarregar dessa 
incumbência. Com a palavra o Comandante Edgard Armond, apresentou em nome da 
comissão nomeada, um desenho para o “Diploma” a ser conferido às entidades que 
aderiram ao movimento da U.S.E., cujo desenho simboliza “UM SÓ PASTOR E UM SÓ 
REBANHO”. O desenho foi examinado por todos e feita ligeira sugestão pelo confrade A. 
J. Trindade, foi ele aceito, ficando o Comandante Armond encarregado da impressão, visto 
como declarara que um irmão novo havia-se prontificado a confeccioná-lo graciosamente, 
isto é, sem ônus para a U.S.E. Ainda com a palavra o Comandante Armond declarou que 
era do seu conhecimento a solução definitiva dos locais a se realizarem a primeira reunião 
da U.S.E. e do encerramento e que seriam respectivamente na sede do Círculo Exotérico 
da Comunhão do Pensamento e o Ginásio do Pacaembu (respectivamente). Como nada 
mais se tivesse a tratar a Dna. Anita Brisa, presidente da sessão, fez a prece final e encerrou-
a às 22,25 horas. E eu, João Jorge Cordeiro, primeiro Secretário, lavrei a presente ata que 
vai assinada por mim e pelo presidente. 
 
J. J. Cordeiro - 1º Secretário 
Anita L. Briza. 
 













Ata # 56 - 13 de maio de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
Aos treze dias do mês de Maio do ano de 1947, à Rua Maria Paula nº 158, nesta cidade de 
São Paulo, reuniu-se mais uma sessão da União Social Espírita, sob a presidência rotativa 
da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, na pessoa de Dª Anita Brisa e com a presença dos 
confrades Comandante Armond, Dª Anita Brisa, Carlos Jordão da Silva, Antonio 
Rodrigues Montemor, J. Cordeiro, Emílio Manso Vieira, João Jorge Cordeiro, Herculano 
Pires e Aristóteles Rocha. Às 20,30 horas foi dado início à sessão, tendo feito a prece inicial, 
o confrade Aristóteles Rocha. Achando-se presente um confrade da União Federativa 
Espírita Paulista, foi o mesmo apresentado pelo confrade Aristóteles Rocha, que declarou 
que o irmão ali presente era o confrade José dos Santos Viana, membro da Diretoria da 
União Federativa, que viera trazer a entrevista feita pelo confrade Milano Neto em nome 
da União, como 1º Secretário da mesma, e ali representava naquele momento o confrade 
Milano Neto. A seguir foi lida a ata anterior que foi aprovada sem emendas. Pelo confrade 
Aristóteles Rocha, foi justificada a ausência do confrade Milano Neto que por motivo de 
força maior, não pudera comparecer à sessão da U.S.E. Pelo confrade Secretário Geral, foi 
lida a entrevista da União Federativa, elaborado pelo confrade Milano que, com ligeiras 
observações, foi aprovada. O confrade João Jorge Cordeiro com a palavra, expôs a situação 
da sua incumbência aos distintivos, apresentando dois exemplares, para serem verificados 
pelos confrades, e afirmando que depois do dia 20 de Maio, estariam prontos, como lhe 
garantiram os fabricantes; tendo os confrades examinado o desenho e cores, que acharam 
em condições, foi o mesmo aprovado. Ainda com a palavra o confrade Cordeiro solicitou 
permissão para ausentar-se por motivo de força maior e pedindo desculpas por não poder 
assistir até o final da reunião, o que foi consentido pela Presidência, declarou ainda o 
mesmo confrade que devendo viajar para o interior do Estado onde deveria permanecer 
por uns 12 ou 14 dias, que iria justificar a sua ausência nas duas últimas reuniões, mas que, 
no entretanto, estaria presente para o Congresso a instalar-se no dia 1º de Junho. Pelo 
confrade Secretário Geral foi declarado que já haviam aderido ao movimento da U.S.E. 
541 organizações espiritistas do Estado, que a Secretaria já havia recebido 36 teses e que 
comunicaram o seu comparecimento ao 1º Congresso e designado os respectivos 
representantes, 108 entidades da Capital e interior. Com a palavra o confrade Herculano 
Pires, pediu para ler o regimento interno do Congresso, o qual foi aprovado. Com a palavra 
o confrade Manso Vieira, (solicitou esclarecimento) digo esclareceu nada ter conseguido na 
estação de rádio para propaganda graciosa do Congresso. Com a palavra o Comandante 
Armond, esclareceu que o menor orçamento conseguido para um reclame diário de 100 
palavras (minutos), até o fim do mês foi na Rádio Tupy, das 9 às 10 horas da noite (e pelo 
preço total, digo, foi de Cr$ 5.000,00; como nenhuma outra proposta fosse apresentada, 
ficou o comandante Armond encarregado a ultimar as negociações com a referida Rádio, 
ficando igualmente incumbido de redigir os anúncios a serem lidos. O confrade Manso 
Vieira solicitou esclarecimentos a respeito da homenagem que se deveria prestar ao insigne 
Espírito do Codificador da Doutrina Espírita – Allan Kardec e uma saudação aos 
congressistas, em nome da U.S.E.; depois de alguns debates, ficou assentado que a 
homenagem a Kardec seria (foi) feito com um minuto de silêncio e que a saudação aos 
congressistas, seria feita por um confrade da U.S.E., que depois de escrevê-la, submeteria à 
consideração da Comissão para aprovação. Ficou ainda deliberado que a prece inicial por 
ocasião da instalação do Congresso, fosse feita pelo confrade Antenor Ramos. Como nada 
mais se tivesse de tratar, foi a sessão encerrada às 22 horas. E eu, João Jorge Cordeiro, 1º 



Secretário, escrevi a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente, depois de 
lida e achada conforme. Em tempo: a prece final foi feita por Dª Anita Brisa. Valem as 
entrelinhas. 
 
Assinaturas 
J. J. Cordeiro 
Anita L. Briza 
 













Ata # 57 - 20 de maio de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
Aos vinte dias do mês de maio do ano de 1947, a Rua Maria Paula nº 158, nesta cidade de 
São Paulo, reuniu-se mais uma sessão da União Social Espírita, sob a presidência rotativa 
da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, na pessoa de d. Anita Brisa, e com o comparecimento 
dos confrades Comandante Armond, d. Anita Brisa, Carlos Jordão da Silva, João Jorge 
Cordeiro, J. Cordeiro, Caetano Prevideli, Manso Vieira, Herculano Pires, Aristóteles Rocha, 
A. J. Trindade e Maia Ramos. Feita a prece pela confreira d. Anita Brisa, foi aberta a sessão 
às 20,30 horas. Como estivesse presente um confrade de Campinas, a d. Anita Brisa disse 
tratar-se, aquele nosso visitante, do confrade Servílio Marroni, ilustre trabalhador da seara 
espírita, a quem a presidente apresentava em nome da U.S.E. as saudações de que ele como 
incansável trabalhador da difusão da doutrina, muito merecia e por isso, continua a 
Presidente, sentia-se satisfeita em poder fazer aquela apresentação nessa noite. O confrade 
visitante agradeceu as palavras da Presidente. Com a palavra o Secretário Geral, declarou 
que já haviam comunicado o seu comparecimento ao Congresso e nomeado seus 
representantes, 156 entidades espíritas da Capital e do interior, que a Secretaria já havia 
recebido 38 teses. Com a palavra o confrade João Jorge Cordeiro, este declarou não ter 
elaborado a ata da semana anterior por terem sido insuficientes os dados que lhe foram 
fornecidos. Com a palavra o confrade Manso Vieira declarou que no seu setor estava tudo 
em ordem, aguardando apenas o momento oportuno para os convites individuais e 
pessoalmente, o confrade tesoureiro Caetano Prevideli, declarou que livre de despesas até 
aquela data já tinha em caixa para mais de Cr$ 6,000,00 e como se aproxima o dia da 
extinção da U.S.E. que seria por ocasião da instalação do Congresso, solicitava que fossem 
nomeados dois membros para examinarem a documentação da Tesouraria e dar balanço, 
digo, dar parecer no balancete que deveria ser apresentado ao Congresso, tendo ficado este 
assunto para ser resolvido na próxima reunião. Com a palavra o Comandante Armond, 
declarou que na última reunião ficou acertado que a saudação aos congressistas seria feita 
por um confrade da Comissão e que depois de aprovada, seria lida por ocasião da instalação 
do Congresso, e que, no entretanto, ele desejaria propor à mesa, modificando aquela 
sugestão, que a referida sugestão fosse, digo, que a referida saudação ficasse a cargo dos 
espíritos para o que um dos médiuns ali presentes serviria de instrumento. Posta essa 
proposta em discussão e aprovação depois de alguns debates, foi ela aprovada por maioria. 
Pelo confrade João Jorge Cordeiro foi declarado que os distintivos já estavam prontos, mas 
como não se tivesse encontrado com o irmão Tesoureiro, não tinha ido buscar, o que faria 
ainda nesta semana. Com a palavra o confrade Prevideli, foi proposto que fosse indicada 
uma pessoa para se encarregar da venda dos distintivos, uma vez que ele, Tesoureiro, não 
tinha tempo para fazê-lo, bem como fosse resolvido quanto ao preço a ser cobrado. Posta 
em discussão a solicitação do confrade Prevideli, ficou resolvido que os mesmos iriam ficar 
na Secretaria da Federação e que o Comandante Armond se encarregaria da venda dos 
mesmos, ficando igualmente resolvido que o preço seria de Cr$ 10,00 por exemplar. Como 
nada a mais se tivesse a tratar e feita a prece de encerramento pelo confrade Maia Ramos, 
foi a sessão encerradas às 22 horas. E eu, João Jorge Cordeiro, 1º Secretário, lavrei a presente 
ata que vais assinada por mim e pela sua Presidente depois de lida e achada conforme. 
 
Assinaturas 
Anita L. Briza 
J. J. Cordeiro 











Ata # 58 - 27 de maio de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de 947, à Rua Maria Paula, nº 158, nesta cidade 
de São Paulo, reuniu-se mais uma sessão da União Social Espírita, sob a Presidência da 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, na pessoa da d. Anita Brisa e com a presença dos 
confrades Comandante Armond, d. Anita Brisa, Aristóteles Rocha, Carlos Jordão da Silva, 
João Jorge Cordeiro, Caetano Prevideli, João da Silva Cordeiro, Antonio Montemor, 
Herculano Pupo, Herculano Pires, Maia Ramos, Emilio Manso Vieira, A. J. Trindade, Stol 
Nogueira. Retificando: achando-se presente o sr. A. J. Trindade, a Presidência esteve a cargo. 
Às 20,30 foi dado inicio à sessão tendo feito a prece inicial o nosso irmão Comandante 
Armond. Com a palavra o Comandante Armond pediu permissão para ler uma linda 
mensagem que havia sido recebida na noite anterior em sessão da Federação Espírita. 
Autorizado pelo sr. Presidente foi ela lida e aplaudida pelos confrades presentes, que viram 
naquela comunicação uma linda página doutrinária, demonstrando que o nosso 
movimento está absolutamente amparado pelos espíritos do alto. A comunicação foi 
recebida pelo médium da Federação  Ari Casadio. Foram lidas as atas 56 e 57, tendo sido 
a primeira aprovada sem emendas e a segunda com as seguintes emendas: O Comandante 
Armond declarou que a aprovação de que ficara ele encarregado da venda dos distintivos 
não foi o que ficou aprovado e sim “que ele se encarregaria de conseguir alguém que se 
encarregasse da respectiva venda”. O confrade Jordão da Silva lembrou que ficara designado 
um médium da Federação Espírita, ficando o restante e estas emendas, aprovadas. Com a 
palavra o Secretário Geral, este esclareceu que já havia recebido 39 teses; que já haviam 
comunicado a (sua) designação de comissões para se fazer representar no Congresso, 143 
entidades do interior, 80 da Capital e 5 de entidades de fora do Estado. Ainda com a palavra 
o confrade Secretário geral, pediu permissão para ler o relatório da Secretaria, o qual deveria 
se submeter à discussão e aprovação. Posto em discussão e apreciação e depois de ligeiras 
emendas, foi ela (apresentada, digo) aprovado. Com a palavra o confrade Herculano Pires 
propôs que fossem publicados nos principais jornais da Capital nos dias 1 e 5 o convite 
para todos os confrades do Estado. Posta em discussão, o Comandante Armond esclareceu 
que sendo o espaço do Circulo Esotérico um tanto pequeno, era preferível que não se 
falasse, isto é, que não se fizesse mais reclame do 1º dia, para evitar confusões. Ficando 
prejudicada a proposta acima, pela deliberação tomada pela comissão, anteriormente. Com 
a palavra o confrade Hilario Neto, propôs que se fizesse um distintivo para os delegados 
que se fizesse representar no Congresso. Depois de acalorados debates, ficou resolvido que 
fosse fornecido graciosamente a cada representante, que tenha direito a voto e que será 
fornecido por ocasião da entrega das credenciais. Com a palavra a nossa confreira d. Anita 
Brisa, esclareceu que havia sido abordada pela reportagem do jornal Diário da Noite, no 
dia 24 e que lhes fizeram perguntas relativas ao Congresso, as quais não pudera deixar de 
responder as quais foram publicadas no nº de 26 do corrente. Por proposta do confrade 
Herculano Pires, ficou decidido cancelar as resoluções tomadas no sentido de autorizar as 
publicações pagas. Com a palavra o confrade Caetano Prevideli propôs que fossem 
nomeados os dois membros constantes da ata anterior, para fazer a tomada de posse, digo, 
a tomada de contas do movimento da Tesouraria. Posto em discussão e aprovação foram 
nomeados os confrades Herculano Pupo e Antonio Montemor, ficando resolvido que a 
mesma comissão deveria examinar as contas e dar o parecer no balancete que seria 
apresentado pela Tesouraria ao Congresso, o qual faria a demonstração do movimento até 
o dia 31 de maio, véspera da instalação do Congresso. Com a palavra o Comandante 



Armond fez uma exposição a respeito dos trabalhos realizados pela comissão até esta noite, 
propondo um voto de congratulações pelo fato de haverem todos os membros da U.S.E., 
com alto espírito cristão, concorrido para que se pudesse atingir todos os objetivos 
propostos de início e que redundaram em pleno sucesso da obra comum demonstrando 
dedicação, desprendimento e boa vontade na execução da tarefa que por vontade do alto 
cada um recebeu. Nada mais havendo a tratar e feita a prece final, digo, quanto a distintivo 
a resolução acima se refere aqueles já confeccionados e em tempo se declara que na sessão 
desta noite compareceu também o confrade Milano Neto. Declara-se também que aderiram 
ao Congresso mais 18 entidades espíritas de Franca. Por proposta do confrade Manso Vieira 
ficou resolvido agradecer-se à Federação Espírita ter cedido os seus salões para as reuniões 
da comissão da U.S.E., por intermédio do Secretário Geral. Declara-se ainda que aderiu ao 
Congresso o Conselho Espírita de Marília, representando 7 centros espíritas, o que eleva o 
total das adesões ao Congresso, 253 entidades. Nada mais havendo a tratar e feita a prece 
por d. Anita Brisa como homenagem à mulher espírita, foi encerrada a sessão às 23 horas 
a qual foi por mim feita e vai assinada por todos os presentes à presente sessão, por se tratar 
da última a ser realizada. 
 
Assinaturas 
 
















