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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

15, 21 e 28 de Junho
05, 12, 18 e 26 de Julho

02, 09, 16, 23 e 30 de Agosto
06, 13, 20 e 27 de Setembro
04, 11, 18 e 25 de Outubro

01, 08, 15, 22 e 29 de Novembro
05, 13 e 27 de Dezembro



Ata # 1 - 15 de junho de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Sessão Ordinária da Diretoria Executiva 

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 1947, na sede da Federação Espírita do Estado de 
S. Paulo, à Av. Irradiação, antiga Rua Maria Paula nº 158, nesta Capital, reuniu-se a 
primeira Diretoria da União, digo a primeira Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
recentemente eleita e empossada pelo Conselho Deliberativo dessa entidade. 
Compareceram à essa primeira reunião os seguintes diretores: Presidente, Cmte. Edgard 
Armond; Vice-Presidente, sr. Domingos Azeredo; Secretário Geral, sr. Carlos Jordão da 
Silva; 1º Secretário sr. Horacio Pereira dos Santos; 2º Secretário, sr. Emílio Manso Vieira; 
1º Tesoureiro, sr. Caetano Previdelli, e 2º Tesoureiro, sr. E. Almeida Prado Filho. 
Assumindo a direção da mesa, o sr. Cmte. Edgard Armond convidou o sr. Domingos 
Azeredo a fazer a prece inicial, depois do que declarou abertos os trabalhos, dirigindo 
palavras de congratulações aos presentes. O sr. Presidente lembra que a Diretoria Executiva 
tem finalidade determinada e que a distribuição de funções deve ser estudada na presente 
reunião, para que o trabalho de cada diretor corresponda às necessidades. Disse mais ser 
seu desejo que da presente Ata constasse a sua satisfação por poder contar com a 
colaboração dos bons elementos que com ele haviam sido escolhidos para compor a 
Diretoria. Encaminhando os trabalhos pela ordem, o sr. Presidente submeteu à discussão o 
assunto referente à lacuna existente na Diretoria, quanto ao cargo de Procurador, pois que 
os dois elementos apontados na Reunião do Conselho haviam se recusado. Iniciadas as 
discussões e depois de alguma troca de ideias, ficou resolvido que se dirigisse convite ao Dr. 
Trajano, para ocupar aquele cargo, e no caso deste recusar, convidar depois o sr. Aristóteles 
Rocha. Prosseguindo, entra em discussão a distribuição de funções, tendo o sr. Caetano 
Previdelli lembrado que, futuramente, os trabalhos da Tesouraria e da Secretaria seriam 
bem grandes, o que implicaria na necessidade de serem arranjados mais alguns elementos 
para auxiliares. Após ligeiro estudo ficou assentado que, tendo a Diretoria possibilidades 
para contratar auxiliares, mesmo remunerados, isso seria feito na ocasião em que o aumento 
de serviço assim o exigisse. Ficou também estabelecido que os srs. Presidente e Vice-
Presidente ficassem com os trabalhos de relações externas, e a Secretaria com os de relações 
internas, isto em caráter provisório, por não ser possível ainda estabelecer nada de definitivo 
em vista dos próprios Estatutos da U.S.E. não serem ainda definitivos. Com referência aos 
dias para as reuniões da Diretoria, que pelos Estatutos devem ser semanais, ficou resolvido 
que as sessões ordinárias se realizariam aos sábados, às 15 (quinze) horas. Referindo-se ao 
meio pelo qual a USE será mantida, o sr. Presidente esclareceu que as Uniões Espíritas 
Municipais irão fazer a coleta de contribuições dos Centros Espíritas, remetendo-as em 
seguida à Tesouraria da União Social Espírita. Para que isso e processasse normal e 
eficientemente, ficou resolvido que a Secretaria enviasse instruções às Uniões Municipais, 
esclarecendo o modo como elas deviam ser organizadas e falando também do modo como 
deviam ser feitas as remessas das contribuições. Ficou também resolvido que se oficiasse os 
Centros que deram adesão a USE mas que não mandaram representações ao Congresso 
Espírita Estadual, pedindo-lhes que informem se estão em condições de subscrever as 
resoluções do referido Congresso, enviando aos mesmos cópia dos Estatutos. Ficou também 
aprovado que os diplomas seriam concedidos também aos centros que, embora não se 
fazendo representar no Congresso, tivessem dado adesão à USE. Em vista dos trabalhos 
deverem aumentar logo, ficou assentado que, mais tarde, fossem criados Departamentos, 
para os quais poderiam ser indicados elementos de boa vontade e de ação, devendo os 



membros da Diretoria Executiva fornecer listas de nomes de pessoas que estejam dispostas 
a colaborar. Recenseamento: Reportando-se ao Recenseamento Espírita, o sr. Presidente  
comunicou que a campanha deveria ainda prosseguir até ser atingido o objetivo, para o que 
devia se solicitar o resultado do Recenseamento daqueles que ainda não o mandaram. O 
sr. Emílio Manso Vieira propôs então que se criasse o Departamento de Estatística e 
Propaganda, ao qual ficaria afeto o trabalho de Recenseamento. Tal proposta foi Aprovada 
unanimemente, ficando resolvido que a Diretoria propusesse ao Conselho a necessidade 
da criação de tal Departamento. Tal proposta seria feita por ofício dirigido pela Secretaria 
ao Conselho. Para dirigir tal Departamento foi apontado, inicialmente, o nome do sr. 
Henrique Maia Ramos. Imprensa: O sr. Presidente lembra a necessidade de serem enviadas 
notícias aos jornais, o que será submetido ao Conselho depois de criado o Departamento 
de Imprensa, digo, o Departamento de Estatística e Propaganda. O sr. Secretário Geral 
lembra ser necessário oficiar aos Centros pedindo retificação de endereços, a fim de ser 
evitada a devolução de correspondência. Pedindo a palavra, o 1º Tesoureiro, sr. Caetano 
Previdelli diz que, em vista de se iniciar a nova fase da U.S.E., era seu desejo submeter à 
apreciação e aprovação da Diretoria legal, o balancete da Tesouraria referente as 
arrecadações e despesas de 1º a 14 de junho corrente, tendo como ponto de partida o saldo 
apresentado em 31 de maio de 1947 e aprovado pelo Congresso. Tal balancete, que foi 
aprovado unanimemente pela Diretoria Executiva, recebendo as assinaturas de todos, 
apresentava os seguintes dados: Saldo em 31 de maio de 1947 Cr$ 9.963,20. Entradas 
Diversas de 01 a 14 de junho Cr$ 1.420,00. Recebido pela venda de Distintivos 
Cr$ 4.328,00. Desconto obtido nas irradiações da Radio Tupi Cr$ 800,00. Despesas 
efetuadas durante 1 a 14 de junho Cr$ 1.652,60. Saldo em Caixa em 14 de junho de 1947 
Cr$ 14.858,60. Por resolução unânime ficou estabelecido que a Tesouraria mantivesse em 
seu poder somente o máximo de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), devendo o que excedesse 
essa importância ser sempre recolhido à Caixa Econômica Federal. Ficou também resolvido 
que qualquer retirada da referida Caixa só poderia ser feita com as assinaturas do Presidente 
e de um dos dois Tesoureiros. Em vista de, já de início, achar-se a Secretaria sobrecarregada 
com o grande número de circulares a serem expedidas, o sr. Presidente lembrou a 
necessidade de ser arranjada uma auxiliar, para o que poderia indicar uma confreira que 
estaria em condições de cooperar eficientemente. Tal sugestão foi aprovada, ficando a 
Secretaria encarregada de estudar a remuneração a ser feita à auxiliar em questão. Nada 
mais havendo a tratar, o sr. Presidente convidou o sr. Almeida Prado a fazer a prece de 
encerramento, depois do que declarou terminados os trabalhos dos quais eu, 1º Secretário, 
lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada por mim e por todos os diretores. 
 
São Paulo, 14 de junho de 1947 (mil novecentos e quarenta e sete). 
 
Assinaturas. 















Ata # 2 - 21 de junho de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 21 (vinte e um) dias de junho de 1947, na sede da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, à Av. Irradiação, antiga Rua Maria Paula nº 158, nesta Capital, realizou-se a Segunda 
Sessão Ordinária da Diretoria Executiva da União Social Espírita (USE), com a presença 
dos srs. Cte. Edgard Armond, Domingos Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Horacio Pereira 
dos Santos, Emílio Manso Vieira, Caetano Previdelli e E. Almeida Prado Filho. Assumindo 
a presidência, o sr. Cte. Edgard Armond, depois de uma prece, declarou abertos os 
trabalhos, mandando de início que se tomasse conhecimento da Ata Anterior, a qual  foi 
por mim lida em voz alta. Submetida à discussão e depois à votação, tal ata foi aprovada 
unanimemente com as seguintes ressalvas e emendas: 1º) Com relação à Tesouraria, para 
que o saldo que tivesse que ser recolhido à Caixa Econômica Federal fosse depositado em 
nome particular do Primeiro Tesoureiro, isto porém em caráter provisório até estarem 
definitivamente prontos os Estatutos da U.S.E., depois do que o saldo em poder do 
Primeiro Tesoureiro seria transferido diretamente para a conta que seria aberta em nome 
da União Social Espírita. Das importâncias recebidas em seu nome particular, o sr. Primeiro 
Tesoureiro faria a devida declaração, por escrito, à Diretoria da U.S.E. 2º) Com relação à 
prestação de contas do saldo existente em 31 de maio, por ocasião da realização do 
Congresso Espírita Estadual, a Aprovação do referido Balancete foi dada por uma comissão 
nomeada pelo Congresso. 3º) Com referência à criação do Departamento de Estatística e 
Propaganda, o nome do sr. Henrique Maia Ramos havia sido apontado somente para 
prestar colaboração nos serviços de Recenseamento, e não para assumir a direção daquele 
Departamento. Prosseguindo com os trabalhos o sr. Presidente dá a palavra ao sr. Secretário 
Geral, o qual comunicou que já havia sido contratada uma funcionária para os serviços da 
Secretaria, e que já iniciara o seu trabalho com a remuneração mensal de Cr$ 800,00 
(oitocentos cruzeiros). Disse mais o sr. Secretário que já haviam sido expedidos os ofícios 
dos assuntos resolvidos na Reunião anterior, e que o sr. Maia Ramos, convidado a colaborar 
na U.S.E. ficara de vir se entender diretamente com o sr. Presidente. Continuando, o sr. 
Presidente comunica que, da reunião anterior, fora enviado ao Conselho um relatório das 
deliberações tomadas pela Diretoria, e que tais relatórios continuariam a ser enviados 
semanal ou quinzenalmente, conforme as necessidades. Disse mais que ao mesmo 
Conselho havia sido enviado o ofício sobre a necessidade da criação do Departamento de 
Estatística e Propaganda. Sobre este assunto, o sr. Presidente propôs que, provisoriamente, 
a direção deste Departamento fosse assumida pelo sr. Emílio Manso Vieira, ou melhor, que 
esse Departamento fosse desdobrado, ficando a parte de Propaganda entregue ao sr. Emílio 
Manso Vieira e a parte de Estatística à cargo do sr. E. Almeida Prado. Esta distribuição seria 
em caráter provisório, até ser definitivamente indicado um diretor para aquele 
Departamento. Tais injunções foram aceitas pelos indicados , depois da Aprovação 
unânime. Continuando o sr. Presidente diz que o manifesto feito pelo sr. Herculano Pires 
já havia sido publicado gratuitamente pela Folha da Manhã e pelo Diário de São Paulo e 
que iria ser enviado aos jornais e revistas espíritas de todo o Brasil; mas que além disso, 
propunha que tal manifesto fosse publicado por mais 2 (dois) jornais profanos, com coluna 
paga. Tal proposta foi Aprovada unanimemente. Prosseguindo, o sr. Presidente comunicou 
que fora pedido à Federação E. do E. São Paulo a cessão de 2 colunas do “O Semeador” 
para a U.S.E., e que a edição desse jornal poderia ser aumentada a fim de haver distribuição 
gratuita aos centros espíritas da Capital e do Interior. Disse mais que achava possível que a 
Federação viesse a transferir o “O Semeador” para a U.S.E.  A fim de tratar de assunto da 



divisão do Estado em zonas, o sr. Presidente deu a palavra ao sr. Secretário Geral, que leu 
a circular enviada aos Centros, referente à eleição de membros regionais, circular essa que 
além de instruções, pedia aos centros que indicassem um ou dois nomes para cada zona. 
Pedindo a palavra, o sr. Domingos Azeredo propôs que tais circulares fossem feitas com 
uma parte de destacar, parte esta que seria devolvida à U.S.E. devidamente preenchida, isto 
para mais facilitar a resposta dos Centros e para manter em uniformidade os arquivos da 
União. Tal proposta foi Aprovada por unanimidade. A seguir o sr. Presidente abrindo sobre 
a mesa um mapa do Estado se São Paulo, submeteu à apreciação de todos a divisão em 
zonas, depois do que pôs o assunto em discussão e votação, tendo ficado unanimemente 
Aprovada a divisão em 16 (dezesseis) zonas, as quais foram numeradas de 1 a 16. 
Prosseguindo, foi dada a palavra ao 1º Tesoureiro, sr. Caetano Previdelli que entregou ao 
sr. Presidente uma declaração assinada, comunicando que em data de 16 (dezesseis) de 
junho de 1947 havia depositado em sua caderneta particular numero 4.248 Série 35, da 
Caixa Econômica Federal, a quantia de Cr$ 14.858,60 (quatorze mil oitocentos e cinquenta 
e oito cruzeiros e sessenta centavos), pertencente aos cofres da U.S.E. Continuando o sr. 
Previdelli lembrou a necessidade de ser adquirido um Livro de Contas Correntes, para o 
registro regular dos provimentos e dos débitos dos Centros adesos. Posto o assunto em 
discussão ficou aprovado que para tal se usasse um livro de folhas soltas, aproveitando-se 
assim a capa que o sr. Jordão da Silva gentilmente ofereceu. Por esta oferta ficam aqui 
exarados os agradecimentos da USE ao seu Secretário Geral. Tomando a palavra o sr. E. 
Almeida Prado disse que sentia-se bem com a parte de Estatística que lhe fora confiada, 
pois que era um assunto a que já tem se dedicado e que, portanto, via possibilidades de 
bem desempenhar essa tarefa. O sr. Emílio Manso Vieira sugeriu a necessidade de se fundar 
escolas para a alfabetização dos pobres e pediu permissão para na próxima reunião 
apresentar um programa que estava elaborando, com relação a vários assuntos. O sr. 
Presidente então declarou que a Diretoria aceita qualquer comunicação ou sugestão, que 
será imediatamente encaminhada ao Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, 
o sr. Presidente convidou o sr. Emílio Manso Vieira a fazer uma prece de graças, depois do 
que declarou encerrados os trabalhos, dos quais eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata que, 
depois de Aprovada, será assinada por mim e pelos diretores presentes. 
 
São Paulo, 21 de junho de 1947. 
 
Assinaturas. 













Ata # 3 - 28 de junho de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 28 (vinte e oito) dias de junho de 1947, na sede da Federação Espírita do E. de São 
Paulo, à Avenida Irradiação, antiga Rua Maria Paula, nº 158, nesta Capital, realizou-se a 3º 
(Terceira) Sessão Ordinária da Diretoria Executiva da União Social Espírita, com a presença 
dos srs. Cmte. Edgard Armond, Carlos Jordão da Silva, Domingos Azeredo. E. Almeida 
Prado Filho, Emilio Manso Vieira, Aristóteles Rocha e Horácio Pereira dos Santos. 
Assumindo a Presidência o sr. Cmte. Edgard Armond fez uma prece, depois de que 
declarou abertos os trabalhos, e dirigindo-se aos presentes  disse que o confrade dr. 
Aristóteles Rocha achava-se presente para ser empossado ao cargo de Procurador da U.S.E., 
e que era motivo de regozijo para a Diretoria Executiva que via assim o seu quadro 
completado com a ingressão de um elemento sabiamente eleito pelo Conselho Deliberativo. 
Apresentando votos de boa vinda, o sr. Presidente declarou empossado o novo diretor no 
cargo de Procurador. Pedindo a palavra o sr. Aristóteles Rocha agradeceu as palavras do sr. 
Presidente. Este, a seguir, comunicou que o 1º Tesoureiro deixara de comparecer por motivo 
de doença na pessoa de sua esposa. Prosseguindo o sr. Presidente ordenou a leitura da ata 
anterior, o que foi feito em voz alta por mim, tendo sido a mesma aprovada unanimemente, 
com  a seguinte emenda proposta pelo sr. Domingos Azeredo: “O Semeador”, com relação 
à parte cedida pela Federação à U.S.E., no jornal “O Semeador”, tal cessão é 
correspondente a 2 (duas) páginas e não duas colunas. A seguir foi dada a palavra à 
Secretaria Geral, tendo o sr. Carlos Jordão da Silva apresentado á mesa o Comunicado nº 
1 do Conselho Deliberativo, trazendo à Diretoria várias resoluções tomadas por aquele 
órgão, dentre as quais se destacam a criação do Departamento de estatística e propaganda, 
a resolução de não ser aceito o oferecimento da Federação com relação à cessão de duas 
páginas do “O Semeador” com a contribuição de 50% das despesas, resolução esta de 
caráter provisório e motivada por não se acharem ainda prontos os Estatutos da U.S.E.; 
recomendando à Diretoria para convidar o sr. Batista Lino a comparecer à reunião do 
próximo dia 6 de julho, a fim de tomar posse de seu cargo no Conselho, para o qual havia 
disso eleito; que ainda a Diretoria convidasse a sra. d. Anita Brisa a também comparecer a 
mesma reunião, a fim de tomar posse do seu cargo no Conselho, como representante da 
Liga Espírita do E. S. Paulo; apresentação do Procurador eleito, sr. Aristóteles Soares da 
Rocha, comunicando ainda que ficara resolvido que a Diretoria Executiva,- “ad referendum” 
do Conselho, fosse executando todos os atos que julgasse necessários. Após esta exposição 
da Secretaria, o sr. Presidente fez apreciações em torno das resoluções do Conselho e em 
vista de não ser aceita a oferta da Federação com relação ao “O Semeador”, lembrou que 
inicialmente devia-se recorrer às publicações nos vários jornais existentes, quanto a 
publicação do manifesto de autoria do sr. Herculano Pires, o sr. Presidente  pediu ao sr. 
Emilio Manso Vieira que apresentasse os orçamentos dados pelos jornais “O Estado de S. 
Paulo”, “Folha da Manhã” e “Jornal de Notícias”. Em vista destes orçamentos serem 
elevados, ficou aprovado que tal publicação se fizesse no “Diário de S. Paulo”, que cobrará 
somente Cr$ 600,00 (Seiscentos Cruzeiros). Passada a palavra novamente à Secretaria, o sr. 
Secretário Geral propôs que se dirigisse circulares às pessoas que recebiam regularmente as 
correspondências, pedindo-lhes que nos forneçam os endereços certos daquelas cujas 
correspondências tem sido devolvidas, bem como solicitando indicação de Centros e 
grupos que ainda não estejam filiados à U.S.E. Tal proposta foi aprovada unanimemente. 
O sr. Domingos Azeredo propôs que com essas circulares fosse também enviado o manifesto. 
Esta proposta também foi aprovada por todos. Continuando, o sr. Secretário Geral 



comunicou que já haviam sido enviados os ofícios à sra. Anita Brisa e ao sr. Batista Lino, 
de conformidade com as instruções do Conselho. A seguir o sr. Presidente submete à 
apreciação aos presentes os Anais do 1º Congresso Espírita do Estado, elaborados pela 
Comissão de Redação Final dos Trabalhos do Congresso, Anais esses que se acham em 
mãos da Diretoria, em trânsito para o Conselho. Tal trabalho foi muito apreciado ficando 
a secretaria autorizada a encaminhá-lo ao seu destino. Continuando o sr. Presidente lembra 
ao sr. Emílio Vieira, a necessidade de ser enviadas notícias aos jornais e comunica ao sr. 
Almeida Prado que o sr. Henrique Maia Ramos já se prontificou a colaborar no 
Departamento de Estatística. Pedindo a palavra o sr. Almeida Prado submete à apreciação 
dos presentes uma norma para consultas a serem feitas às diversas instituições de caridade, 
para fins estatísticos. O trabalho apresentado pelo sr. Almeida Prado foi unanimemente 
aprovado depois de algumas alterações, ficando resolvido que o autor o refizesse com as 
resoluções tomadas e que o apresentasse novamente na próxima reunião para aprovação 
final. O sr. Emilio Vieira, como encarregado de Departamento de Propaganda leu uma 
norma de carta que pretende enviar a todos os jornais e revistas espíritas, pedindo a estes 
que deem guarida à quaisquer notícias e artigos referentes a U.S.E. O sr. Presidente 
elogiando tal ideia, comunica que o sr. Emílio Vieira deverá resolver sobre este assunto, 
visto o mesmo não depender  de aprovação da Diretoria. Pedindo a palavra o sr. Aristóteles 
Rocha comunica que há uma tipografia no Orfanato Anália Franco, à qual podiam ser 
confiados todos os impressos da U.S.E. Estudado o assunto ficou resolvido que o sr. 
Aristóteles Rocha procurasse obter que um representante da referida tipografia se 
entendesse diretamente com o sr. Presidente. A seguir o sr. Presidente submete à apreciação 
de todos o relatório a ser enviado ao Conselho, bem como a proposta para que aquela órgão 
elabore um programa para 1 (um) ano estabelecendo diretrizes para o trabalho de 
unificação, para efeito de execução pela Diretoria. Tal relatório bem como a proposta foram 
unanimemente aprovados. O sr. Domingos Azeredo propôs que na proposta do sr. 
Presidente, fossem acrescentadas as seguintes palavras: “sem prejuízo das deliberações que, 
eventualmente venha o Conselho a tomar no decurso desse tempo”. Esta proposta também 
foi unanimemente aprovada. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente convidou o sr. 
Aristóteles Rocha a proceder a prece final, depois do que declarou encerrados os trabalhos 
dos quais eu, 1º (Primeiro) Secretário, lavrei esta ata que vai assinada por mim e por todos 
os presentes. 
 
São Paulo, 28 de junho de 1947. 
 
Assinaturas. 













Ata # 4 - 5 de julho de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 5 (cinco) dias de Julho de 1947, na Sede da Federação Espírita do E. de São Paulo, à 
Av. Irradiação, antiga Rua Maria Paula nº 158, nesta Capital, realizou-se a 4ª (quarta) Sessão 
Ordinária da Diretoria Executiva da União Social Espírita (U.S.E.), com a presença dos 
seguintes membros Srs. Cmte. Edgard Armond, Domingos Azeredo, Aristóteles Soares 
Rocha, Carlos Jordão da Silva, E. Almeida Prado Filho, Emílio Manso Vieira, Caetano 
Previdelli e Horacio Pereira dos Santos. Assumindo a direção da mesa, o Presidente da 
Diretoria Sr. Cmte. Edgard Armond pronunciou uma prece e declarou abertos os 
trabalhos, ordenando incialmente a leitura da Ata anterior, o que foi feito por mim, em 
voz alta. Posta em discussão e por não ter havido manifestação de ninguém, foi tal Ata 
submetida a aprovação tendo sido aprovada unanimemente. Pedindo a palavra para tratar 
de assunto ligado a Ata anterior, o Sr. Aristóteles Soares Rocha disse que conforme o que 
ficara resolvido na Reunião anterior, havia escrito a tipografia do Orfanato Anália Franco, 
tendo este respondido que iria mandar um representante para se entender diretamente 
com o Sr. Presidente da Diretoria, o que até o momento não havia sido feito. Passada a 
palavra ao Sr. Secretário Geral, este declarou que os trabalhos da Secretaria tem se 
processado normalmente, nada havendo de extraordinário a comunicar. A seguir o Sr. 
Presidente passa às mãos do Sr. Secretário Geral um plano para execução do Art. Nº 13 das 
Normas Gerais. Prosseguindo com os trabalhos, o Sr. Presidente deu a palavra à Tesouraria, 
tendo o Sr. Caetano Previdelli declarado que do interior do Estado já começaram a chegar 
as contribuições. Com a palavra o Departamento de Propaganda, o confrade Emílio Manso 
Vieira comunicou que as notícias referentes a U.S.E. já estão sendo publicadas nos jornais. 
A seguir submeteu à apreciação dos presentes o noticiário da semana para ser enviado aos 
jornais referentes aos Anais do Congresso Espírita, e pedindo aos grupos familiares, que 
mandem dados estatísticos e recenseamento. Transferida a palavra ao Departamento de 
Estatística, o Sr. Almeida Prado Filho, disse que não lhe fora possível preparar o seu plano 
de trabalho referente a uma das consultas por ter estado acamado durante toda a semana, 
pedindo escusas por essa falta que foi devido somente a ter ficado ele adoentado. Pedindo 
a palavra o Sr. Emílio Manso Vieira, disse que havia sido encarregado pelo Centro Espírita 
Matheus para convidar a U.S.E. para assistir a inauguração, naquele Centro, da Escola ali 
criada para alfabetização gratuita de crianças e adultos, festividade essa marcada para às 15 
(quinze) horas do dia 13 (treze) deste mês. Agradecendo em nome da U.S.E., o Sr. 
Presidente passou o convite à Secretaria Geral para que esta nomeasse representantes 
escolhidos dentro do quadro do Conselho. Nada mais havendo o Sr. Presidente convidou 
o Sr. Domingos Azeredo a fazer a prece final, depois do que declarou encerrados os 
trabalhos, dos quais eu, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada será 
assinada por mim e por todos os presentes. 
 
São Paulo, 5 de Julho de 1947. 









Ata # 5 - 12 de julho de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 12 (doze) dias de julho de 1947, na Sede da Federação Espírita do E. S. Paulo, a Av. 
Irradiação, antiga Rua Maria Paula nº 158, nesta Capital, realizou-se a quinta (5ª) Sessão 
Ordinária da Diretoria Executiva da União Social Espírita (U.S.E.) com a presença dos 
seguintes membros Srs. Domingos Azeredo, E. Almeida Prado Filho, Emílio Manso Vieira, 
Carlos Jordão da Silva, Caetano Previdelli e Horácio Pereira dos Santos. Justificaram sua 
ausência os Srs. Cmte. Edgard Armond, por motivos de viagem, e Aristóteles Soares Rocha 
por ter sofrido um acidente que o retém preso ao leito. Assumiu a direção da mesa o Vice-
Presidente da Diretoria Sr. Domingos Azeredo que, depois de elevar ao Altíssimo uma 
prece, declarou abertos os trabalhos. Mandando inicialmente que se tomasse conhecimento 
da Ata Anterior, a qual, lida por mim em voz alta, foi unanimemente aprovada. 
Encaminhando os trabalhos pela ordem de colocação na mesa, o Sr. Presidente deu a 
palavra à Tesouraria, tendo o Sr. Caetano Previdelli declarado que nesta última semana 
não havia sido recebida nenhuma contribuição do Interior, e que o trabalho da Tesouraria 
estava sendo organizado e que era bem provável que na próxima semana a escrituração já 
estaria iniciada. Com a palavra o Departamento de Propaganda, o Sr. Emílio Manso Vieira 
declarou que o apelo feito aos jornais e revistas espíritas estava sendo bem recebido, tendo 
havido já resposta favorável do “O Clarim”, da Liga Espírita de Brasil e de “O Revelador”, 
sendo que este, além de reservar a coluna pedida, ainda punha à disposição da U.S.E. 10 
(dez) páginas da revista. Continuando, o Sr. Emílio Vieira comunica que já elaborou o 
noticiário para ser enviado aos jornais, comunicado esse mensal e que, para “O Revelador”, 
além desse comunicado, iria enviar também uma exortação de sua autoria, dirigida aos 
Espíritas. A pedido, o Sr. Emílio Vieira leu o noticiário mensal para os Jornais Espíritas, a 
Exortação, e o comunicado semanal nº 4 para os jornais profanos. Esses três documentos 
foram aprovados unanimemente, depois de ligeiras correções. O Sr. Diretor do 
Departamento de Propaganda ficou encarregado de agradecer ao “O Clarim”, a Liga 
Espírita do Brasil e a “O Revelador” a atenção que dispensaram ao pedido que lhes havia 
sido feito pela U.S.E. . Transferida a palavra para o Departamento de Estatística, o Sr. E. 
Almeida Prado Filho submeteu à apreciação da mesa um esquema de ficha para coleta de 
dados estatísticos, ficha essa que seria enviada aos Albergues - Creches - Maternidades - 
Asilos – Hospitais e Escolas em geral. Entrando o assunto em discussão, o Sr. Presidente 
propôs que o Sr. Prado tirasse várias cópias desse esquema para serem distribuídos pelos 
diretores, a fim de cada um o estudasse com vagar, apresentando então na próxima reunião 
as sugestões possíveis. Tal proposta foi aprovada por unanimidade. Com a palavra a 
Secretaria, o Sr. Carlos Jordão da Silva disse que, com referência a assuntos da reunião 
anterior, a escolha de elementos para representarem a U.S.E. na inauguração da Escola do 
Centro Espírita Mateus, havia recaído sobre os confrades Herculano Pires e Emílio Manso 
Vieira. Disse mais que o Conselho havia enviado o esboço dos Estatutos à Secretaria, para 
que esta providenciasse a feitura de 40 (quarenta) cópias que deveriam ser enviadas aos 
membros dos Conselho, até a próxima terça-feira, a fim de que esses pudessem estudá-lo 
para os debates e Aprovação na próxima reunião daquele órgão. Pedindo a palavra, o Sr. 
Emílio Manso Vieira propôs que, sabendo que o Sr. Carlos Jordão da Silva iria visitar o 
confrade Aristóteles Rocha, fosse ele o portador a este nosso irmão de um abraço da 
Diretoria da U.S.E., com votos de rápido restabelecimento. Esta proposta foi 
unanimemente Aprovada. Pedindo a palavra o Sr. Carlos Jordão da Silva declarou que, em 
vista de no próximo domingo dia 13, dever ele e o Sr. Domingos Azeredo seguir para a 



cidade de Amparo, em comitiva da Liga Espírita de S. Paulo, poderiam levar aos confrades 
daquela cidade o abraço fraternal da U.S.E. Tal proposta foi Aprovada unanimemente. 
Dirigindo-se à Tesouraria, o Sr. Presidente pediu ao Sr. Caetano Previdelli para, na próxima 
reunião, apresentar um plano para a cobrança das contribuições. Achando-se a reunião em 
seu término, o Sr. Presidente disse que sendo esta a primeira vez que assumia a direção dos 
trabalhos, não podia deixar de aproveitar a oportunidade para expressar os sentimentos de 
satisfação que sentia pela afinidade que o irmanava aos seus companheiros de trabalho bem 
como estes uns aos outros. Disse mais que, por assim sentir, apresentava a todos os seus 
agradecimentos pela estima e sentimento de fraternidade que lhe eram dispensados. Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente convidou o Sr. Emílio Manso Vieira a elevar a Deus 
uma prece de agradecimentos, depois do que feito declarou encerrados os trabalhos, dos 
quais eu, Horácio Pereira dos Santos, lavrei a presente Ata que assino com todos os 
presentes. 
 
São Paulo, 12 de Julho de 1947. 
 
Assinaturas. 













Ata # 6 - 18 de julho de 1947 
Diretoria Executiva 

 
No dia 18 de Julho de 1947, na sede da União Social Espírita, à Av.  da Irradiação 158 teve 
início a mais uma reunião da Diretoria Executiva sob a presidência do Comandante E. 
Armond. Feita a prece inicial pelo confrade Aristóteles S. Rocha, foram iniciados os 
trabalhos com a leitura da ata anterior que foi aprovada sem emendas. Passada a palavra a 
Secretaria Geral o Sr. Carlos Jordão cientificou a mesa sobre duas cartas que recebera do 
Interior de confrades que solicitavam esclarecimentos sobre a presidência rotativa das 
Uniões Municipais. Esclarecendo que se tratava de um equívoco por parte dos confrades 
do Interior. Ficou resolvido que a Secretaria expedisse circulares cientificando-os de que o 
caso em apreço não se refere as Uniões Municipais. Comunicou ainda a Secretaria que o 
Centro Espírita Flamarion mandaria um convite a U.S.E. para um festival a realizar-se no 
dia 22, para cuja representação foi designado o confrade E. Almeida Prado Filho. Com a 
palavra o Sr. Tesoureiro foi apresentada uma sugestão sobre as cobranças das mensalidades 
dos centros, onde o Sr. Tesoureiro propôs que as arrecadações fossem feitas por distrito 
que deveriam ser criados na Capital, para cujo assunto elaborou um mapa da cidade com 
as divisões que julgava preciso. Entrando o assunto em discussão o Sr. Presidente 
apresentou um plano para a divisão da Capital em 42 distritos ficando combinado que este 
último fosse aprovado aproveitou-se entretanto o mapa elaborado pela Tesouraria tendo 
nele marcados os distritos em número de 42, cuja discriminação será arquivada na 
Secretaria. Ficou encarregado o Sr. Almeida Prado pela facilidade que possui junto a 
pessoas habilitadas, a mandar fazer o mapa da cidade com os devidos confrontos distritais. 
Como este confrade esclareceu que, de acordo com a ata anterior deveria na presente 
reunião entregar aos confrades os formulários para a estatística da assistência social da 
doutrina e que os formulários já haviam sido entregues a Secretaria os quais estariam sendo 
distribuídos. Dada a palavra ao Dep. de Propaganda este esclareceu que os serviços estavam 
sendo executados em ordem e que alguns jornais espíritas haviam se manifestado pondo 
suas colunas a disposição da U.S.E. Esclareceu ainda que para um comunicado mais 
completo a Imprensa da Capital, resolvera redigir o comunicado depois da reunião. O 
Presidente submeteu a apreciação da diretoria uma emenda que sugeriu nos Estatutos 
definitivos, todas elas submetidas a apreciações aos membros da diretoria foram 
plenamente aceitas. A esta altura da reunião fomos honrados com o convite da diretoria 
executiva - digo, Conselho Deliberativo – para que a Diretoria Executiva tomasse parte nos 
debates da aprovação dos Estatutos. Com isto foi encerrada a reunião com uma prece 
proferida pelo Presidente tendo o mesmo, em tempo justificado a ausência do confrade 
Horacio P. dos Santos. E nada mais havendo a se tratar eu, Secretário, lavrei a presente ata. 
Em tempo: as circulares referidas acima devem seguir para os centros em forma de carta 
isto é cada uma de acordo com as perguntas que chegaram a Secretaria. 
 
Assinaturas. 









Ata # 7 - 26 de julho de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 26 (vinte e seis) dias de julho de 1947, em sua sede, à Av. Irradiação, antiga Rua 
Maria Paula nº 152, nesta Capital, realizou-se a 7ª (sétima) reunião ordinária da Diretoria 
Executiva da União Social Espírita, achando-se presentes os Srs. Cte. Edgard Armond, 
Domingos Azeredo, Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, E. Placido Prado 
Filho, Emílio Manso Vieira e Horácio Pereira dos Santos. Deixou de comparecer Sr. 
Caetano Previdelli,tendo a sua ausência sido justificada por motivos de viagem. 
Assumindo a Presidência, o Sr. Cte. Edgard Armond convidou o confrade Sr. Domingos 
Azeredo fazer a prece inicial, depois do que declarou abertos os trabalhos ordenando a 
leitura da Ata Anterior, a qual foi Aprovada por todos. A seguir o Sr. Presidente deu a 
palavra à Secretaria Geral para expor os assuntos da semana, tendo o Sr. Carlos Jordão da 
Silva declarado que haviam sido enviadas circulares aos Centros sobre a indicação de um 
nome para delegado distrital. Disse mais a Secretaria Geral que já havia sido organizada 
uma relação de Centros que não têm recebido a correspondência enviada pela USE. 
Entrando este assunto em discussão, depois de algumas trocas de ideias ficou resolvido 
que se aceitasse a proposta apresentada pelo Sr. Presidente, de, pelo Departamento de 
Propaganda ser recomendado a esses Centros que procurem a correspondência na 
Agência Postal, pelo menos uma vez por semana, ou então para que eles indiquem uma 
pessoa na cidade a quem possa a correspondência ser enviada. Com a palavra o 
Departamento de Propaganda, o Sr. Emílio Manso Vieira fez um relato dos comunicados 
enviados aos jornais espíritas e profanos, comunicando que estes últimos pedem que os 
artigos sejam pequenos. Comunicou mais o Sr. Vieira que possivelmente em agosto o 
“Jornal de Notícias” iria suprimir a secção “Seara Espírita”, mas que o Sr. Wandick 
Freitas prometera se interessar para que essa coluna fosse publicada pelo Diário de S. 
Paulo. Em seguida o Sr. Emílio Vieira leu a circular a ser enviada aos Centros, com 
esclarecimentos sobre a presidência rotativa das Uniões Municipais. Submetida à 
discussão, esta circular foi Aprovada depois de sofrer algumas emendas. Transferida a 
palavra ao Departamento de Estatística, o Sr. Almeida Prado disse que na presente 
reunião deveria ser discutida a norma dos dados estatísticos, conforme cópias que haviam 
sido entregues aos demais diretores, para estudo. Depois de alguma discussão ficou 
resolvido que o assunto fosse transferido para a próxima reunião a fim de que todos 
pudessem estudar melhor o caso mediante novas cópias que seriam fornecidas a todos. 
Continuando, o Sr. Almeida Prado comunicou que no dia 10 do próximo mês deveria 
seguir para Rio Preto e poderia procurar obter lá a união de todos os Centros e a sua 
adesão à USE. Apreciada esta proposta, ficou resolvido que o Sr. Almeida Prado poderia 
tomar tal encargo, com poderes para agir em caráter oficial. Pedindo a palavra o confrade 
Horácio Pereira dos Santos disse que, por solicitação do 1º Tesoureiro pedia à mesa 
autorização para lançamento de contribuições recebidas no total de Cr$ 1.891,00, 
durante a realização do Congresso Espírita, e de despesas de Cr$ 1.796,00 despendidas 
também por ocasião daquele conclave. Também as contribuições como as despesas foram 
unanimemente Aprovadas, ficando a Tesouraria autorizada a fazer os devidos 
lançamentos. Nada mais havendo a tratar, depois de uma prece de graças foram 
encerrados os trabalhos, dos quais eu 1º Secretário, lavrei esta Ata que assino com todos 
os presentes. 
 
São Paulo, 26 de julho de 1947. Assinaturas 









Ata # 8 - 2 de agosto de 1947 
Diretoria Executiva 

 
No  dia 2 (dois) de Agosto de 1947, em sua sede à Av. Irradiação, antiga  Rua Maria 
Paula, nº 152, nesta Capital, reuniu-se, em sua 8ª (oitava) sessão ordinária a Diretoria 
Executiva da União Social Espírita, com a presença dos Srs. Cte. Edgard Armond, 
Domingos Azeredo, Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso 
Vieira, Caetano Previdelli e Horacio Pereira dos Santos. Assumindo a direção da reunião, 
o Sr. Cte. Armond pronunciou uma prece e declarou abertos os trabalhos, mandando 
que se tomasse conhecimento da Ata Anterior, a qual depois de lida foi unanimemente 
Aprovada. Dando a seguir a palavra à Secretaria, o Sr. Carlos Jordão da Silva expôs que o 
Dr. Jaime Monteiro de Barros dirigira uma carta à U.S.E., pedindo respostas às seguintes 
perguntas: 1º) Se o Centro Espírita de Sertãozinho que dera sua adesão direta à USE 
podia se integrar na União Municipal de Ribeirão Preto; 2º) Se podia ser recebida a 
contribuição mensal de Cr$ 10,00 de um Centro que não podia pagar a quota 
estabelecida de Cr$ 20,00. Submetidas as consultas à discussão ficou resolvido que a 
Secretaria respondesse ao Dr. Jaime Monteiro de Barros, comunicando àquele confrade 
que o Centro Espírita de Sertãozinho pode se unir diretamente à União Municipal de 
Ribeirão Preto, desde que ele seja o único Centro daquela cidade; e que o Centro Espírita 
que não pode contribuir com a quantia estipulada, poderá fazê-lo pela importância de 
Cr$ 10,00 conforme consulta. Prosseguindo, o Sr. Carlos Jordão comunicou que, da 
divisão do estado em zonas, haviam escapado as cidades de Salto e Indaiatuba, e que o 
Centro Espírita Jesus, de Salto, solicitava para ser integrado na zona 7 (sete). Comunicou 
mais a Secretaria Geral que em Porto Feliz haviam sido constituídas 2 (duas) Uniões 
Municipais, por não ter havido perfeita união entre os Centros daquela cidade. Entrando 
este assunto em discussão, ficou Aprovada uma proposta do Sr. Presidente no sentido da 
Secretaria exercer às partes dissidentes, solicitando, de ambas, informações sobre quantos 
Centros existem naquela cidade, depois do que seriam tomadas as providências 
necessárias. Continuando, o Sr. Carlos Jordão propôs que a U.S.E. anexasse um 
Suplemento de 2 páginas ao “Semeador” para divulgação de instruções, em substituição 
da coluna de propaganda da Unificação, fazendo-se assim distribuição gratuíta daquele 
jornal com o suplemento de todos os Centros. Posto o assunto em discussão e estudos 
ficou Aprovado  que  se  fizesse  o  Suplemento  mediante o pagamento pela U.S.E. pela 
quantia de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) mensais que é a importância em que ficariam 
mais 1.000 Semeadores com os respectivos Suplementos. Tal decisão foi tomada, tendo-se 
em vista os dados apresentados pelo Sr. Secretário Geral com relação as atuais despesas 
com circulares, selos e outros gastos que ficariam assim quase que totalmente eliminados. 
A fim de suavizar os gastos da U.S.E. com a publicação do suplemento, o Sr. Carlos 
Jordão da Silva comprometeu-se a contribuir mensalmente com a quantia de Cr$ 500,00 
(quinhentos cruzeiros), enquanto houvesse essa necessidade de publicação de suplemento 
de “O Semeador”. Esta oferta foi aceita e muito apreciada, ficando aqui registrados os 
agradecimentos da U.S.E. a esse confrade, pelo seu gesto altamente significativo. A 
resolução acima foi tomada em caráter provisório, enquanto não fôr fundada a Revista 
que deverá ser o órgão oficial da U.S.E. Ficou também resolvido que todos os membros 
da Diretoria colaborariam com artigos para a feitura do Suplemento, contando-se ainda 
com a colaboração dos Srs. Vinícius Benedito Godoy Paiva e Sr. Herculano Pires; o Sr. 
Emílio Manso Vieira, como diretor do Departamento de Propaganda, ficou encarregado 
de providenciar a entrega dos originais dos artigos até o dia 5 de cada mês. Passando para 



assuntos do Departamento de Estatística, cujo diretor estava ausente, o Sr. Presidente pôs 
em discussão o Questionário para Fins Estatísticos, o qual, após algumas modificações foi 
unanimemente Aprovado. A seguir o Sr. Presidente comunica que os Anais do 1º 
Congresso Espírita, haviam voltado do Conselho, sem que esse órgão tivesse tomado 
conhecimento de tal documento. Disse mais o Sr. Presidente que, de nota-própria, 
entregara os Anais ao membro do Conselho Sr. Herculano Pires, para que este 
apresentasse sua opinião, tendo o referido confrade, depois de um acurado estudo, 
concluído que aquele trabalho não devia ser publicado sem ser refundido pela própria 
comissão que o redigira. Posto o assunto em discussão ficou unanimemente Aprovado 
que os referidos Anais sejam novamente remetidos ao Conselho para exame e aprovação 
para publicação. Dada a palavra à Tesouraria, o Sr. Caetano Previdelli disse que não 
podia apresentar o relatório semanal, pois estivera ausente da Capital, e que o 2º 
Tesoureiro, que o substituíra não havia comparecido à presente reunião. O Sr. Presidente 
recomendou então à Tesouraria a necessidade de, para o futuro, serem apresentados 
regularmente, Balancetes Semanais. Com a palavra o Departamento de Propaganda, o Sr. 
Emílio Manso Vieira comunicou que, atendendo ao apelo feito, a Liga Espírita pusera-se 
à disposição da U.S.E. para publicação de noticiário na Revista LESP. A fim de ser 
contornada a dificuldade originada pela morosidade com que a imprensa profana publica 
os artigos da U.S.E., o Sr. Emílio Manso propôs que se pedisse à mesma orçamentos para 
uma coluna paga, e que se em resposta tais jornais dissessem ser a mesma gratuíta tanto 
melhor. Estudada a proposta, e em vista da mesma não importar em compromisso para a 
U.S.E., ficou o Sr. Emílio Vieira ser autorizado a fazer a consulta à imprensa. Pedindo a 
palavra, o Sr. Aristóteles Soares Rocha comunicou que, como procurador da USE 
procurara o Tte. Armando Sales, a fim de ver se obtia a concessão de passes livres para 
Estrada de Ferro para delegados da USE, porém aquele dissera que seria interessante a 
União enviar uma comissão ao palácio. Posto o caso em discussão, tal ideia foi rejeitada 
por todos os presentes. Tendo então o Sr. Aristóteles Rocha se oferecido para 
pessoalmente ir ao palácio, fazendo-se acompanhar do Sr. Armando Sales, foi essa 
proposta aceita, porém que a visita ao Sr. Governador do Estado devia ser feita em caráter 
pessoal e não em nome da U.S.E. Nada mais havendo a tratar foi feita a prece final, 
depois do que o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, dos quais eu, Horácio 
Pereira dos Santos, 1º Secretário, lavrei a presente Ata, que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, em 2 de agosto de 1947. 
 
Assinaturas 













Ata # 9 - 9 de agosto de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 9 (nove) de Agosto de 1947, em sua sede, à Av. Irradiação, antiga Rua Maria Paula nº 
152, nesta Capital, reuniu-se, em sua 9ª (nona) Sessão Ordinária, a Diretoria Executiva da 
União Social Espírita, achando-se presentes os Srs. Cte. Edgard Armond, Domingos 
Azeredo, Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, E. 
Almeida Prado Filho, Caetano Previdelli e Horácio Pereira dos Santos. Assumindo a 
Presidência da reunião, o Sr. Cte. Edgard Armond convidou o confrade Emílio Manso 
Vieira a fazer a prece inicial, depois do que declarou abertos os trabalhos, ordenando a 
leitura da Ata Anterior, que foi unanimemente Aprovada. Referindo-se a tópicos da 
referida Ata, o Sr. Presidente comunicou que o orçamento de “O Semeador” sofrera 
alteração, tendo a Federação Espírita do E. S. Paulo entrado em entendimentos com a 
tipografia, resultando disso a resolução de poder o jornal ser impresso em tamanho 
menor, o que veio beneficiar a U.S.E., pois que a parte que cabia a esta pagar pelo 
Suplemento, poderá agora ser coberta somente pela Secretaria Geral dentro da sua oferta 
de contribuição de Cr$ 500,00 por mês. Comunicou mais que o primeiro Suplemento já 
estava em andamento e que dele constariam os Estatutos e o Questionário de Dados 
Estatísticos. Comunicou ainda o Sr. Presidente que a Revista destinada a ser órgão oficial 
da U.S.E. já está em estudos quanto ao seu formato, modalidade e número de páginas. 
Passada a palavra à Secretaria Geral, o Sr. Carlos Jordão da Silva declarou que todos os 
assuntos constantes da Ata Anterior já estavam providenciados e em andamento, nada 
havendo de especial a informar. Com a palavra a Tesouraria, o Sr. Caetano lembrou a 
necessidade de os dois tesoureiros possuírem cartas de apresentação da Diretoria para 
poderem efetuar cobranças de cheques bancários e vales-postais. Consultou ainda o Sr. 
Caetano Previdelli sobre se a cobrança das mensalidades deveria ser feita a contar de 
Junho ou somente de Julho em diante. O Sr. Presidente esclareceu ao Sr. Tesoureiro que 
o direito seria as mensalidades serem cobradas desde a data em que os Centros aderiram à 
U.S.E., ou seja desde Junho, porém se alguns centros tivessem dificuldades no pagamento 
desde aquela data, então a cobrança poderia ser feita mesmo a partir de julho, ficando 
isso a critério dos contribuintes. Prosseguindo, o Sr. Tesoureiro submeteu à apreciação da 
mesa um modelo de recibos, cupons, para uso da U.S.E. Entrando o assunto em 
discussão, e tendo sido aventada a questão de obrigatoriedade ou isenção de selagem em 
tais recibos, ficou resolvido que o caso ficasse aos cuidados do Procurador da U.S.E. para 
estudos e apresentação de resultados na próxima reunião. Continuando com a palavra, o 
Sr. Tesoureiro apresentou o balancete encerrado em 31 de Julho de 1947, do qual 
constam os seguintes dados: Saldo de 29 de Junho de 1947, Cr$ 13.634,90 – 
Recebimentos em Julho, Cr$ 2.749,00 – Pagamentos efetuados em Julho, Cr$ 4.497,30 – 
Saldo para agosto, Cr$ 11.886,60. Submetido à discussão e em seguida posto em votação, 
tal balancete foi unanimemente Aprovado. Disse mais o Sr. Tesoureiro que estava 
organizando num livro, com distribuição por distritos, todos os centros adesos à U.S.E., 
com a finalidade de facilitar ao cobrador a arrecadação das contribuições. Transferida a 
palavra para o Departamento de Estatística, o Sr. Almeida Prado comunicou que a planta 
de divisão da cidade em distritos está em andamento, pois o desenhista está fazendo um 
trabalho ótimo e como gostou da incumbência está se baseando no mapa do 
Departamento de Saúde do Estado. Dada a palavra ao Departamento de Propaganda, o 
Sr. Emílio Manso Vieira comunicou que “O Reformador” já publicara quatro páginas da 
U.S.E. com noticiário. A seguir o Sr. Emílio Manso Vieira submeteu à apreciação da mesa 



com comunicado sobre o trabalho de Unificação do Espiritismo no Estado, o qual, 
depois de sofrer algumas emendas e retificações, foi unanimemente Aprovado para 
publicação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente convidou o Sr. Almeida Prado a 
fazer a prece de graças, depois do que declarou encerrados os trabalhos, dos quais eu, 
Horácio Pereira dos Santos lavrei esta Ata, que depois de Aprovada, será assinada por 
mim e por todos os presentes. São Paulo, 9 de Agosto de 1947. Em tempo, retifica-se que 
a revista que publicou as quatro páginas de noticiário da U.S.E. foi “O Revelador” e não 
“O Reformador”. 
 
São Paulo, 9 de Agosto de 1947. 
 
Assinaturas.  









Ata # 10 - 16 de Agosto de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 16 (dezesseis) dias de Agosto de 1947, na sua sede à Rua Irradiação, antiga Rua Maria 
Paula, nº 152, nesta capital, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita em 
sua 10ª (décima) sessão ordinária, achando-se presentes os srs. Cte. Edgard Armond, 
Domingos Azeredo, Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, 
Caetano Previdelli e Horacio Pereira dos Santos. Assumindo a Presidência , o sr. Cte. 
Edgard Armond convidou o confrade Carlos Jordão da Silva a fazer a prece de início, depois 
do que declarou abertos os trabalhos, ordenando em seguida que fosse lida a ata anterior, 
a qual foi unanimemente aprovada. Pedindo a palavra para tratar de assuntos constantes 
na ata anterior, o sr. Aristóteles Rocha informou que procurara estudar o caso dos recibos 
e constatou que a maioria das Sociedades fornecem somente um cartão com o mês em 
algarismo, sem estipulação de valor. Entrando o assunto em discussão, ficou unanimemente 
aprovado que a USE adotasse o mesmo sistema de cupons-mensais. A seguir o sr. Presidente 
comunicou que representara a Diretoria no enterro do filho do Conselheiro da USE Oscar 
Wilson, Com a palavra a Secretaria Geral, o sr. Carlos Jordão da Silva leu as relações já 
recebidas com indicações de elementos para Delegados Distritais da Capital e para Centros 
Regionais do Conselho, bem como relação de Uniões Municipais já formadas. O sr. 
Secretário Geral referiu-se unicamente ao caso da cidade de Porto Feliz, onde duas Uniões 
haviam sido formadas, comunicando que apesar da Secretaria haver procurado, por 
correspondência, obter o apaziguamento e união dos grupos litigantes nada havia sido 
obtido. Entrando o assunto em discussão, o sr. Caetano Previdelli propôs que fosse enviado 
um delegado da USE àquela cidade a fim de se entender com ambos os grupos e obter a 
normalização da situação. Esta proposta foi unanimemente aprovada, tendo sido indicado 
para essa comissão o confrade Aristóteles Soares Rocha. A Tesouraria foi autorizada a pagar 
as despesas de tal viagem. Com a palavra a Tesouraria, o sr. Caetano Previdelli apresentou 
o balancete do movimento financeiro encerrado em 16 de agosto de 1947, do qual constam 
os seguintes dados: Saldo de julho Cr$ 11.886,60 – Recebimentos de 1 a 16 de agosto 
Cr$ 1.431,90. Pagamentos do mesmo período Cr$ 177,10 – Saldo existente em 16 de agosto 
Cr$ 13.141,40. Tal balancete foi aprovado por unanimidade. Passada a palavra para o 
Departamento de Propaganda, o sr. Emílio Manso Vieira leu uma relação que organizou 
de jornais espíritas que tem publicado assuntos da USE desde o Congresso. Leu mais o 
rascunho do comunicado nº 9, que trata da responsabilidade assumida por todos os que 
aderiram ao Congresso Espírita. Depois de ligeiras retificações, tal comunicado foi 
aprovado para publicação. Disse ainda o confrade Manso Vieira que o “O Revelador” já 
estava pedindo matéria para o próximo número, tendo ficado resolvido que fossem 
enviados os Estatutos da USE àquela revista, para publicação. A seguir o sr. Presidente 
comunica que a “CEPA” – Confederação Espírita Pan-Americana, recém fundada na 
Argentina, pedindo a adesão da USE, havia enviado a esta uma cópia dos Estatutos. O sr. 
Presidente pediu a todos que procurassem estudar tais estatutos, a fim de que na próxima 
reunião a Diretoria Executiva pudesse formar o seu voto antes de encaminhar o assunto ao 
Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente convidou a mim para 
fazer a prece final, depois do que declarou encerrados os trabalhos, dos quais eu, Horácio 
Pereira dos Santos, lavrei esta ata que assino com todos os presentes. 
 

São Paulo, aos 16 de agosto de 1947. 
 

Assinaturas. 











Ata # 11 - 23 de agosto de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 23 (vinte e três) de Agosto de 1947, em sua sede a Av. Irradiação, antiga Rua Maria 
Paula, nº 152, nesta Capital, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, em 
sua 11ª (décima primeira) sessão Ordinária, com a presença dos senhores Cte. Edgard 
Armond, Domingos Azeredo, Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Emílio 
Manso Vieira, Caetano Previdelli e Horacio Pereira dos Santos. Assumindo a Presidência 
o sr. Cte. Edgard Armond, após uma prece, declarou abertos os trabalhos, mandando 
inicialmente que fosse lida a ata anterior, a qual foi unanimemente aprovada. Reportando-
se a assuntos da ata anterior, o sr. Presidente indagou aos presentes sobre o caso do convite 
da CEPA (Confederação Espírita Pan-Americana) cuja solução devia ser dada nesta reunião. 
Em vista de todos declararem não terem tido tempo para estudarem os Estatutos daquela 
entidade, ficou o assunto transferido para a próxima reunião. Prosseguindo, o sr. Presidente 
comunica que, devido os Estatutos da USE deverem ser publicados de uma só vez, sem 
corte, o Suplemento inserido no “O Semeador” iria ficar um pouco mais caro do que 
anteriormente se supusera, de formas que, além da contribuição particular do sr. Secretário 
Geral, a Tesouraria iria ter que dispender alguma importância, isto porém, somente numa 
só vez, ou seja, no primeiro Suplemento. Por resolução unânime, ficou a Tesouraria 
autorizada a pagar a diferença que houvesse. Continuando, o sr. Presidente exibiu alguma 
correspondência recebida, cujos assuntos não entraram em discussão por serem da alçada 
da Secretaria. A seguir foi dada a palavra ao sr. Secretário Geral que informou que o serviço 
da Secretaria está completamente em dia, e que os Estatutos da U.S.E. estavam sendo 
passados a limpo para serem registrados. Transferida a palavra, o sr. Aristóteles Soares 
Rocha, este prestou contas da missão que o levara à cidade de Porto Feliz, declarando que 
obtivera solução satisfatória para o caso, tendo conseguido que os centros litigantes se 
unissem e formassem uma única União Municipal Espírita, o que for a feito numa reunião 
dos centros daquela cidade de cuja sessão foi lavrada uma ata. O sr. Presidente referiu-se ao 
alto significado de tal apaziguamento e congratulou-se com o confrade Aristóteles Rocha 
pelo bom resultado por meio dele obtido. Dada a palavra à Tesouraria, o sr. Caetano 
Previdelli leu o balancete de Movimento Financeiro correspondente ao período de 17 a 23 
de agosto, apresentando os seguintes dados: Saldo de 16 de Agosto Cr$ 13.141,40. 
Recebimentos feitos de 17 a 23 Cr$ 968,00. Pagamentos no mesmo período Cr$ 260,00. 
Saldo existente em 23 de agosto de 1947 Cr$ 13.849,40. Tal balancete foi unanimemente 
aprovado. Tratando novamente da questão dos recibos, o sr. Tesoureiro informa que ainda 
não mandara imprimir pois estava aguardando um modelo mais prático que lhe ia ser 
fornecido. Posto em discussão o assunto, ficou resolvido que o sr. Tesoureiro aguardasse 
esse modelo somente até a próxima quarta feira, depois do que deveria providenciar a 
feitura dos recibos de conformidade com a resolução anterior. Em seguida, tomou a palavra 
o sr. Emílio Manso Vieira que, como Diretor do Departamento de Propaganda, declarou 
que os comunicados da USE já terem sido publicados pelos jornais, aos quais também já 
haviam sido enviadas as relações das uniões formadas e das indicações de Delegados 
Distritais e Membros Regionais do Conselho. Leu mais o comunicado nº 10 que, depois 
de ligeiras retificações, foi aprovado por todos. Continuando, o sr. Emílio Manso Vieira 
propôs que, uma vez por mês, tivéssemos presente à reunião um médium, a fim de ouvirmos 
e recebermos orientações dos nossos guias, e que também deveria ser taquigrafado, para 
depois ser publicado. O sr. Presidente lembrou então que isso daria resultado na parte 
doutrinária, mas que não o daria na parte administrativa., pois que esta parte estava afeita 



a nós, encarnados. Posto o assunto em discussão, a proposta do sr. Emílio Vieira foi 
aprovada por unanimidade, tendo também sido aceita a indicação feita pelo sr. Cte. Edgard 
Armond, de ser aproveitada a colaboração do sr. Ary Casadio, médium da Federação. Ficou 
também resolvido que se reservasse o último sábado do mês para essa reunião. Esgotados 
os assuntos da ordem do dia, o sr. Presidente lembra os presentes a necessidade de, na 
próxima reunião, ser estudado um comunicado a ser remetido à Imprensa, sobre assuntos 
políticos, em vista de estarem próximas as eleições. Nada mais havendo a tratar e depois de 
uma prece proferida pelo confrade Emílio Manso Vieira, o sr. Presidente declarou 
encerrados os trabalhos dos quais eu, Horácio Pereira dos Santos, lavrei a presente ata que 
vai assinada por mim e por todos os diretores. 
 
São Paulo, 23 de agosto de 1947. 
 
Assinaturas. 









Ata # 12 - 30 de agosto de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 30 (trinta) dias de agosto de 1947, em sua sede à Av. Irradiação, antiga Rua Maria Paula, 
nº 152, nesta Capital, reuniu-se a Diretoria Executiva da União social Espírita, na sua 12ª 
(décima segunda) Sessão Ordinária, com a presença dos srs. Cmte. Edgard Armond, 
Domingos Azeredo, Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira 
e Horacio Pereira dos Santos. Deixaram de comparecer, justificando sua ausência, os srs. E. 
Almeida Prado Filho e Caetano Previdelli. Assumindo a presidência o sr. Cmte. Edgard 
Armond convidou o sr. Domingos Azeredo a fazer a prece inicial, depois do que declarou 
abertos os trabalhos, mandando que se tomasse conhecimento da ata anterior, a qual, 
depois de lida, foi aprovada unanimemente. Passando a tratar dos assuntos pendentes da 
ata anterior, o sr, Presidente pediu aos presentes que se manifestassem sobre o caso da 
Confederação espírita Pan-Americana e como todos declararam não terem podido ainda 
estudar o assunto, foi o mesmo transferido para a próxima reunião. Entrando em discussão 
o assunto dos recibos, o sr. Aristóteles Soares Rocha apresentou à mesa um modelo que lhe 
for a sido entregue pelo sr. Caetano Previdelli, modelo esse que recebeu a aprovação geral 
dos presentes. Em relação à resolução anterior  de que a última reunião do mês contasse 
com a presença de um médium, o sr. Presidente que este não pudera comparecer à presente 
sessão mas que compareceria no próximo mês. Entrando em discussão  o caso do 
comunicado político, ficou resolvido que o mesmo deveria ser publicado na última 
quinzena de setembro e na primeira de novembro, ficando a elaboração do mesmo a cargo 
do Presidente da Diretoria  em conjunto com a Secretaria, a fim de na próxima reunião ser 
apresentado  para estudo e aprovação. Esgotados os assuntos pendentes da ata, toma a 
palavra o sr. Secretário Geral para comunicar que o assunto da cidade de Porto Feliz estava 
encerrado, como o confirmava uma carta de lá recebida na qual a USE era informada  do 
congraçamento dos centros e da constituição da União Municipal Espírita daquela cidade. 
Prosseguindo o sr. Secretário Geral comunica que o jornal “O Semeador”, contendo o 1º 
(primeiro) Suplemento da USE já for a distribuído na Capital e que para o interior do 
Estado também já estava sendo remetido. Trazido à discussão o fato dos Centros existentes 
em Mogi das Cruzes não responderem as cartas que a USE lhes tem enviado, ficou resolvido 
que se pedisse à União Municipal de Jacareí para enviar um Delegado àquela cidade a fim 
de saber o motivo de tal falta de correspondência. Prosseguindo, o sr. Secretário apresentou 
o mapa já desenhado da divisão da Capital em distritos. Depois de apreciado tal mapa, 
ficou resolvido que sobre o assunto fosse consultado o sr. E. Almeida Prado para que este 
informasse se aquele trabalho havia sido feito sob escala, este a fim de tornar mais fácil aos 
Centros fazerem exatamente as limitações dos Distritos. A seguir o sr. Presidente comunica 
que a Secretaria enviara ao Conselho Deliberativo que também se encontrava em reunião, 
o Relatório Mensal nº 3 (três) da Diretoria Executiva cuja cópia foi lida pelo Secretário 
Geral. Dada a palavra à Procuradoria, o sr. Aristóteles Soares Rocha comunicou que 
estavam sobre a mesa para receberem a assinatura do sr. Presidente, os documentos 
necessários ao registro dos Estatutos. Tais documentos foram assinados e novamente 
entregues ao sr. Procurador a fim de serem encaminhados para registro. Transferida a 
palavra para o Departamento de Propaganda, o sr. Emílio Manso Vieira comunicou que 
“O Semeador”  no seu primeiro número, iria publicar somente os Estatutos, porquanto as 
relações de Membros Regionais do Conselho e Delegados Distritais implicariam em forçoso 
aumento de páginas e que acarretaria à USE uma despesa de Cr$ 400,00. Para evitar esta 
despesa, o sr. Emílio Manso Vieira, autorizara a revista a deixar a publicação dessas relações 



para o número a seguir. Continuando, o sr. Manso Vieira leu o rascunho do comunicado 
nº 11, o qual, depois de algumas retificações, foi unanimemente aprovado para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente  convidou o sr. Aristóteles Rocha a fazer a prece 
final, depois de que declarou encerrados os trabalhos, ao qual eu, Horácio Pereira dos 
Santos, lavrei esta ata que, depois de aprovada será assinada por mim e por todos os 
presentes. Em tempo: fica retificado que a União a ser convidada para visitar os centros de 
Mogi das Cruzes é a União Municipal de São José dos Campos e não de Jacareí como consta 
no início desta ata. E nada mais havendo a acrescentar, assino a presente. 
 
S. Paulo, 30 de Agosto de 1947. 
 
Assinaturas. 











Ata # 13 - 6 de setembro de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 6 (seis) dias de setembro de 1947, em sua sede à Av. Irradiação, antiga Rua Maria Paula, 
nº 152, nesta Capital, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, em sua 13ª 
(décima terceira) Sessão Ordinária com a presença dos srs. Cte. Edgard Armond, Domingos 
Azeredo, Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, E. Almeida Prado Filho, 
Caetano Previdelli, Emílio Manso Vieira e Horacio Pereira dos Santos. Assumiu a 
Presidência o sr. Cte. Edgard Armond que, depois da prece feita pelo confrade Aristóteles 
Rocha, declarou abertos os trabalhos. Lida a ata anterior, foi a mesma aprovada 
unanimemente. Assuntos pendentes: com referência ao convite feito pela Confederação 
Espírita Pan-Americana, por unanimidade da Diretoria Executiva, fica resolvido que se 
negasse o apoio da USE devendo o caso ser enviado ao Conselho com o informe dessa 
resolução, para que aquele órgão máximo deliberasse em definitivo. Política: pelo sr. 
Presidente foi lido o comunicado a ser distribuído à Imprensa com referencia a não 
participação do Espiritismo em campanhas políticas. Tal comunicado foi unanimemente 
aprovado para ser publicado em colunas pagas e grátis de jornais espíritas e profanos. 
Passando para os trabalhos da ordem do dia, foi dada a palavra à Secretaria Geral, tendo o 
confrade Carlos Jordão da Silva comunicado que a União Municipal Espírita de Bauru 
convidara a USE a comparecer aos trabalhos da 3ª (terceira) Semana Espírita que se 
realizarão naquela cidade no dia 17 deste mês, e que para esse conclave já haviam sido 
escalados diversos membros do Conselho. Continuando, o Secretário Geral pediu 
esclarecimentos  sobre a divisão da Capital em distritos, tendo o confrade Almeida Prado 
Filho comunicado que a divisão inicial havia sido perdida. Em vista disso ficou 
unanimemente resolvido que tal trabalho fosse feito de novo. Procuradoria: O confrade 
Aristóteles Soares Rocha entregou ao sr. Presidente a 2ª (segunda) via dos Estatutos, com a 
competente certidão de registro. Tesouraria: o sr. Caetano Previdelli apresentou os 
balancetes de movimento financeiro referentes as semanas de 30 de agosto a 6 de setembro 
e de 23 a 30 de agosto. Saldo de 23-8 Cr$ 13.849,40. Recebimentos de Cr$ 80,00. 
Pagamentos não havia. Saldo em 30-8 Cr$ 13.929,40. 2º Balancete  de 30-8 a 6-9: Saldo em 
30-8 Cr$ 13.929,40. Recebimentos Cr$ 500,00. Pagamentos não houve. Saldo em 6-9-47 
Cr$ 14.429,40. Após a aprovação unanime desses balancetes, o sr. Presidente  pediu à 
Tesouraria para, da próxima reunião em diante, apresentar sempre relação dos Centros que 
estão em dia com suas contribuições, bem como dos que não estão, a fim de que a Secretaria 
possa tomar as providencias necessárias em relação aos em atraso. Propaganda: o confrade 
Emílio Manso Vieira leu o comunicado nº 12 (doze) que depois de ligeiras retificações  foi 
aprovado para publicação. Estatística: Com a palavra o confrade E. Almeida Prado Filho 
disse que do seu departamento nada havia a expor porém, aproveitou a reunião para 
comunicar que quando estivera em Rio Preto procurara, sem resultado, obter a solução do 
caso do Centro Rodrigo Lobato. Declarou mais o sr. Almeida Prado que o sr. José Garcia, 
diretor daquele Centro, mostrou-se resistente, dizendo abertamente que é ele quem manda 
no Espiritismo naquela zona, não aceitando orientação de nenhuma entidade máxima. 
Conforme carta exibida pelo sr. Prado e assinada por este e pelo sr. Fernando Severiano, o 
sr. José Garcia declarara que o Centro que dirige somente aderiria à USE se o sr. Campos 
Vergal assim o ordenasse. Disse mais o sr. Almeida Prado que os demais Centros daquela 
cidade haviam se prontificado a aderir a U.S.E., porém que mandariam suas adesões desde 
que o Centro Espírita Lobato não seja ligado a União Social Espírita. Nada mais havendo 
a tratar, o sr. Presidente, depois de uma prece, declarou encerrados os trabalhos dos quais 



eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta ata que, depois de aprovada, será assinada por 
mim e por todos os presentes. Em tempo: retifica-se que com relação à Semana Espírita de 
Bauru, os conselheiros foram convidados e não escalados como indevidamente consta 
acima. Nada mais havendo, fica esta ata aqui encerrada. 
 
São Paulo, 6 de setembro de 1947 (mil, novecentos e quarenta e sete). 











Ata # 14 - 13 de setembro de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 13 (treze) dias de Setembro de 1947, em sua sede a Av. Irradiação, antiga Rua Maria 
Paula, nº 152, reuniu-se em sua 14ª (décima quarta) Sessão Ordinária a Diretoria Executiva 
da União Social Espírita, com a presença dos srs. Cte. Edgard Armond, Domingos Azeredo, 
Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Caetano Previdelli, Emílio Manso Vieira 
e Horacio Pereira dos Santos. Assumindo a Presidência o sr. Cte. Edgard Armond convidou 
o confrade Carlos Jordão Silva a fazer a prece inicial depois do que declarou abertos os 
trabalhos. Lida a ata anterior, foi a mesma aprovada unanimemente. Assuntos pendentes: 
Bauru: com relação à realização da 3ª (terceira) Semana Espírita de Bauru o sr. Presidente 
convidou os presentes a estudarem o assunto, para na próxima semana serem apontados 
nomes de confrades que possam ir aquela cidade representando a USE. Divisão da Capital 
em zonas: Em vista de ainda não ter sido possível a elaboração do mapa da divisão da 
Capital em zonas, ficou o assunto adiado para a próxima reunião. Reunião do Conselho: 
Referindo-se a última reunião do Conselho, o sr. Presidente comunicou que naquela sessão 
ficara aprovada a revista destinada a ser órgão oficial da USE, sem a cláusula de que cada 
entidade abrisse mão das suas revistas próprias. A publicação dessa revista será feita 
trimestralmente e o primeiro número será distribuído gratuitamente. Para a direção dessa 
revista deveriam ser indicados 3 (três) nomes, tendo o sr. Presidente sugerido 2 (dois) que 
são os confrades Pedro de Camargo e João Batista Lino. O terceiro nome, que deve ser de 
um jornalista, ficou para ser apresentado na próxima reunião. Porto Feliz: Reportando-se 
ao caso de Porto Feliz, o sr. Presidente comunicou que o mesmo não havia ficado 
solucionado, conforme o declara uma pessoa daquela cidade, que em visita especial a USE 
dissera que tudo continua como antes. Para obter a solução definitiva do assunto, a 
Secretaria já enviara um ofício aos confrades daquela cidade. Assuntos do dia: O sr. 
Secretário Geral apresenta uma relação das Uniões Municipais já formadas, em número de 
11 (onze). Comunicou mais, que o Centro Espírita Amor e Caridade pedira o 
comparecimento de um Delegado da USE para a concentração que irá realizar no próximo 
dia 14 do corrente. O sr. Emílio Manso Vieira solicita a incumbência de tal representação. 
À Associação Cultural também, digo, à Associação Cultural Beneficente Espírito 
Consolador também seria enviado um orador, a ser convocado entre os membros do 
Conselho, para comparecer à reunião daquela entidade, no dia 4 de outubro próximo. 
Atendendo ao convite feito pelo Templo de Estudos Espíritas Luz Invisível, com relação ao 
Congresso Neo-Espiritualista a ser realizado no Paraná, ficou resolvido que a USE fizesse 
uma manifestação por meio de ofício. A União Municipal de S. José dos Campos, 
atendendo ao convite que a USE lhe dirigiu, comunica que o seu Presidente iria a Mogi 
das Cruzes a fim de procurar organizar a União Municipal daquela cidade e que logo nos 
seriam transmitidos informes a respeito. Tesouraria: O sr. Caetano Previdelli apresentou 
uma relação das entidades e centros que pagaram mensalidades embora não estando 
completamente em dia. Apresentou mais o balancete do movimento financeiro da última 
semana, do qual se destacam os seguintes dados: Saldo em 6 de Setembro Cr$ 14.429,40, 
Recebimentos Cr$ ……….. Pagamentos Cr$ ………… Saldo em 13 de Setembro de 1947 
Cr$ …………. Departamento de Propaganda: O sr. Emílio Manso Vieira apresentou uma 
carta da “A Centelha” em que esta comunica que não pudera publicar o artigo enviado por 
falta de espaço na revista do mês. Prosseguindo, tem um rascunho de uma circular a ser 
enviada à Imprensa para publicação, convidando os Centros a indicarem com urgência 
nomes para membros regionais, digo, membros regionais  do Conselho. Posto este assunto 



em discussão o sr. Domingos Azeredo propôs que tais circulares fossem impressas para envio 
direto aos Centros e que depois também se enviassem aos mesmos telegramas impressos 
pedindo urgência na indicação de nomes. A sugestão do confrade Emílio Manso Vieira 
bem como a proposta do sr. Domingos Azeredo foram unanimemente aprovadas, tendo o 
primeiro ficado de refundir o rascunho da circular, apresentando-a ao sr. Presidente antes 
de ser enviada para impressão, Continuando, o sr. Emílio Manso Vieira leu o comunicado 
nº 13 (treze) que depois de ligeiras retificações foi aprovado para ser publicado. Nada mais 
havendo a tratar, o sr. Presidente convidou a mim para pronunciar a prece de graças, depois 
do que declarou encerrados os trabalhos aos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, 1º 
Secretário, lavrei esta ata que, depois de aprovada, será assinada por mim e por todos os 
presentes. 
 
São Paulo, 13 de setembro de 1947. 
 
Assinaturas. 











Ata # 15 - 20 de setembro de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 20 (vinte) de Setembro de 1947, em sua sede social, à Avenida Irradiação, antiga Rua 
Maria Paula nº152, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, (décima 
quinta) Sessão Ordinária com a presença dos Srs. Cte Edgard Armond, Domingo Azeredo, 
Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Emilio Manso Vieira, Caetano Previdelli 
e Horacio Pereira dos Santos. Sob a Presidência do Sr. Cte. Edgard Armond foram abertos 
os trabalhos depois de uma prece feita. Pelo Sr. Presidente foi dito, inicialmente, que a 
Tesouraria estava com falhas, pois que o 1º Tesoureiro está sempre inquieto com a saúde 
de sua senhora e o 2º acha-se sobrecarregado com serviços estranhos a USE. Para resolver 
a situação, o Sr. Presidente alvitrou a necessidade de ser criado um adjunto da Tesouraria, 
o qual fosse elemento de confiança da Diretoria. Para esse cargo indicou o confrade 
Waldomiro Silva Santos. Esta proposta foi unanimemente aceita, ficando assim criado o 
cargo de adjunto da Tesouraria. Tal cargo, conforme a proposta, ficou confiado ao sr. 
Waldomiro Silva Santos, que por se achar na sede foi convidado a comparecer à reunião, 
a fim de ser empossado. Aceitando o convite este confrade agradeceu a sua escolha e 
prometeu trabalhar com a sua boa vontade de sempre. A seguir foi lido a Ata Anterior, que 
foi unanimemente aprovada. Assuntos da Ata Anterior: O sr. Presidente leu o oficio que o 
Conselho Deliberativo enviara à Diretoria Executiva, com referência às resoluções tomadas 
por aquele órgão em sua reunião de 6 do corrente, no qual, além de outros assuntos, havia 
a comunicação de criação de uma Revista com pedido à Secretaria Geral para indiciar 3 
nomes para a direção da mesma. Bauru: - Com referência à indicação de um representante 
da USE para representá-la na Semana Espírita de Bauru, ficou resolvido para tal fosse 
indicado um membro do Conselho. Divisão da Capital em zonas: Tal divisão foi 
apresentada à mesa, achando-se já em vias de ser publicada no próximo número “O 
Semeador” - Revista. Em vista de já terem sido escolhido 2 (dois) nomes para a orientação 
da Revista, o sr. Presidente, propôs que o terceiro fosse o Dr. Julio de Abreu. Esta proposta 
foi unanimemente aprovada. Quanto ao jornalista responsável, este seria escolhido pela 
comissão dos 3 membros. Resoluções do Conselho: O sr. Emílio Manso propôs que se 
exigisse do jornalista um documento dizendo que a Diretoria poderia destituí-lo do cargo 
no caso de ele não seguir à risca o estabelecido nos Estatutos. Esta proposta foi 
unanimemente aprovada. Convites de Centro atendendo aos convites feito por vários 
centros, com pedido de oradores, ficaram aprovados as seguintes considerações de 
representantes para Bauru, o Sr. Emílio Manso Vieira, para Caçapava, o sr. Benedito Godoy 
Paiva, para a Capital, a Sra. Luiza Peçanha Branco, esta para falar no Centro Espírita 
Associação Cultural Beneficente Espírita Consolador. Para Porto Feliz não seria enviado 
nenhum orador enquanto não ficasse definitivamente resolvido a questão espírita naquela 
cidade. Com a palavra a Secretaria, o Sr. Carlos Jordão Silva leu o Planejamento de 
Trabalho para um ano, aprovado pelo Conselho. Pedindo a palavra, o sr. Domingos 
Azeredo propôs que se enviasse instruções do programa de trabalho a todos os centros, 
digo, Uniões a medida que os mesmos se forem formando. Esta proposta foi 
unanimemente aprovada. Departamento da Juventude Espírita do Estado. Em vista de estar 
o plano de trabalho aprovado, e de acordo com o artigo 16 do Estatuto ficou resolvido que 
se oficiasse ao Conselho, reiterando a este o pedido de criação do Departamento da 
Juventude Espírita do Estado. No mesmo oficio devia ser reiterada ao Conselho a 
necessidade de que todos os membros da USE contribuam com uma quantia mensal para 
a sua manutenção, contribuição essa que ficaria de ser estipulada pelo próprio Conselho. 



No mesmo órgão, ainda, reiterou o pedido para nomeação de 3 (três) comissão para projetar 
a uniformização de praticas doutrinarias. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Estando esta parte 
afeta Procurador da USE, ficou O Sr. Aristóteles Soares Rocha incumbido de redigir, sobre 
o assunto, vai um pequeno comunicado para ser enviado aos Centros, participando dos 
mesmos que já existe e funciona aquele Departamento. VISITADORES: Para a criação do 
corpo de visitadores de Centros, o Sr. Emilio Manso Vieira propôs que a USE se servisse 
dos elementos da Federação que já vem se dedicando à esse trabalho. Esta proposta foi 
aprovada por todos. Doutrina para Crianças: Ficou aprovado de que a USE enviasse um 
programa aos Centros, para estes se orientarem com relação à criação de aulas de doutrina 
para as crianças. A seguir, o sr. Presidente pediu ao Sr. Secretário Geral que lesse o ofício 
recebido da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no qual esta pleiteia a filiação da 
USE à Federação Espírita Brasileira, e se propõe mesmo a interferir junto a esta para 
modificação de seus Estatutos, a fim de assim poder ser processada a filiação referida. Posto 
o assunto em discussão e depois de ligeiros debates, ficou definitivamente aprovada que tal 
ofício fosse encaminhado ao Conselho, com a orientação formada pela Diretoria com 
possibilidades de ser aceito o convite desde que os Estatutos da Federação Espírita Brasileira 
fossem alterados e ressalvando a parte referente a competições políticas. Tesouraria. O sr. 
Caetano Previdelli apresentou o Balancete Financeiro da ultima semana, do qual se 
destacam os seguintes dados: Saldo de 13-9 Cr$12.439,20 E Recebimentos de 13 a 20 Cr$ 
390,00. Pagamentos Cr$430,00. Saldo em 20 de setembro de 1947 Cr$12.399,20. Tal 
balancete foi aprovado unanimemente. Departamento de Propaganda. O sr. Emílio Manso 
Vieira, prestando esclarecimentos sobre a revista O Revelador, disse que esta não poderia 
publicar a relação de nomes, por ser muito grande. Ficam resolvido que se mandasse então, 
em substituição, 2 circulares e divisão da Capital em zonas. A seguir leu o comunicado nº14 
que depois de ligeiras modificações foi aprovado para publicação. Assuntos Extras. Com a 
palavra o sr. Caetano Previdelli comunicou que fora à União Federativa Espírita, para 
cobrar as mensalidades em atraso, e essa entidade pediu a USE para tolerar tal atraso por 
mais algum tempo, pois que ela, União Federativa, não estava em condições de pagar os 
Cr$ 200,00 de suas mensalidades, devido a se encontrar presentemente devendo grandes 
somas. Por não mais haver a tratar, depois de uma prece de graças, o sr. Presidente declarou 
encerrados os trabalhos, dos quais eu, Horácio Pereira dos Santos, lavrei esta ata que, 
depois de aprovada será assinada por mim e por todos os presentes. Em tempo ressalva-se 
o seguinte com relação ao assunto do ofício da Federação Espírita do Rio Grande do Sul; 
que a resolução da Diretoria foi de que se enviasse ofício ao Conselho com o parecer da 
Diretoria que é o seguinte: Não sendo um convite oficial da Federação Espírita Brasileira, 
deve-se deixar ao cuidado da Federação Espírita do Rio Grande do Sul continuar as 
démarches por ela iniciados, até que a própria Federação E. Brasileira tome iniciativa 
oficial, pois que esta entidade nunca deu manifestações com relação aos comunicados e 
convites a ele dirigidos pela USE e nem deu resposta aos pedidos que esta fazia para ver 
seus documentos de propaganda e artigos publicados na Revista daquela entidade. Nada 
mais havendo a acrescentar fica aqui encerrada esta Ata, com a minha assinatura seguida 
da dos demais diretores presentes. 
 
São Paulo, 20 de Setembro de 1947. 
 
Assinaturas. 













Ata # 16 - 27 de setembro de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 27 ( vinte e sete) dias de Setembro de 1947, em sua sede, à Av. Irradiação, antiga Rua 
Maria Paula nº152, nesta Capital, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
com a presença dos seguintes membros: Srs. Cte. Edgard Armond, Domingos Azeredo, 
Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Caetano Previdelli, Emílio Manso Vieira 
Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos.  Assumindo a Presidência, o Sr. Cte 
Edgard Armond convidou o confrade Domingos Azeredo a fazer a prece inicial, depois do 
que declarou aberto os trabalhos, mandando, inicialmente, que se tomasse conhecimento 
da Ata anterior, a qual lida por mim, foi aprovada unanimemente. Dada a palavra à 
Secretaria Geral, o sr. Carlos Jordão da Silva submeteu à apreciação da mesa, por leitura, a 
resenha do Movimento da USE até a presente data. Prosseguindo, o Sr. Secretario Geral 
apresentou a relação dos nomes já apontados pelos Centros para Delegados Distritais. 
Entrando este assunto em discussão ficou resolvido que se processasse a indicação, ou seja, 
a votação dos nomes apontados, o que foi criteriosamente. Escolhidos assim os delegados 
para os distritos, ficou a Secretaria encarregada de expedir os competentes avisos aos 
indicados, pedindo aos mesmos para comparecerem na próxima reunião da Diretoria, a 
fim de serem empossados e receberem instruções. O Sr. Emílio Manso Vieira propôs que, 
os nomes que não haviam sido escolhidos fossem conservados para serem indicado para 
distritos que não possuíssem nomes apontados. Esta proposta foi unanimemente aprovada. 
Continuando, o sr. Secretario Geral comunicou que a USE fora cientificada pelo 
presidente da União Municipal de S. José dos Campos, de que esta já havia entrado em 
contato direto com os Centros de Mogi das Cruzes, os quais, compreendendo o ardor dos 
Espiritais se irmanarem mais, haviam acertado em fundar a União Municipal Espírita 
naquela cidade, constituição em que já se encontra em andamento. Prosseguindo, a 
Secretaria apresentou a relação dos nomes já apontados pelos Centros, para Membros 
Regionais do Conselho, tendo ficado unanimemente resolvido que tais nomes fossem 
encaminhados ao Conselho da USE, para apuração. Com a palavra, o sr. Aristóteles Soares 
comunicou que não poderia tomar parte na próxima reunião em visto de ter que seguir 
para o Paraná, em viagem que o manteria fora por alguns dias. Transferida a palavra para 
a Tesouraria, o sr. Caetano Previdelli submeteu à apreciação da mesa o Balancete 
Financeiro da última semana, que apresentou os seguintes dados: Saldo em 20 de setembro 
Cr$12.399,20 – Recebimentos Cr$ 40,00 – Pagamentos Cr$168,60 - Depositado na Caixa 
Econômica Cr$10.000,00 - Saldo em 27 de setembro de 1947 Cr$2.270,60. Continuando 
o Sr. 1º Tesoureiro transferiu a Tesouraria para o adjunto Sr. Waldomiro Silva Santos, 
entregado a este, o saldo existente em cofre, de Cr$2.270,60. Este ato foi feito de 
conformidade com resolução anterior, em vista do Sr. Caetano Previdelli ter que se afastar 
de São Paulo por algum tempo. Transferida a palavra para o Departamento de Propaganda, 
o Sr. Emílio Manso Vieira leu o projeto de comunicado nº15 que, depois de ligeiras 
modificações, foi unanimemente aprovado para publicação. Nada mais havendo a tratar e 
depois de procedida a prece final, o sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos dos 
quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta ata que depois de aprovada, será assinada 
por mim e por todos os presentes. 
 
São Paulo, 27 de Setembro de 1947. 
 
Assinaturas. 









Ata # 17 - 4 de outubro de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 4 (quatro) de Outubro de 1947, em sua sede, à Av. Irradiação nº152, nesta Capital, 
reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, em sua 17ª (décima-sétima) Sessão 
Ordinária, achando-se presentes os Srs. Cte Edgard Armond, Domingos Azeredo, Carlos 
Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Assumindo a 
Presidência, o sr. Cte. Edgard Armond, depois de uma prece, declarou abertos os trabalhos, 
ordenando de início que se tomasse conhecimento da Ata anterior, a qual, lida por mim 
em voz alta, foi unanimemente aprovada. Dada a palavra à Secretaria, o Sr. Carlos Jordão 
da Silva participou à mesa que, conforme comunicação recebida, já fora organizada a União 
Municipal Espírita de Mogi das Cruzes. Prosseguindo, o Sr. Secretário Geral apresentou o 
ofício recebido do Conselho, ao qual este participa à Diretoria Executiva as resoluções 
tomadas por aquele órgão em sua última reunião de 27 de setembro. Tal ofício foi lido em 
voz alta, tendo os diretores presentes resolvido o seguinte: 1ª) Com relação ao Item nº 4, 
reiterar ao Conselho o pedido de criação do Departamento da Juventude Espírita, 
lembrando ainda aquele órgão que o planejamento do respectivo programa pertence a ele, 
conselho; 2º) Atendendo ao item 5(cinco) criar um livro para recebimento de contribuições 
voluntárias e encaminhá-lo ao Conselho, para serem os Srs. Conselheiros os primeiros a 
lançarem suas assinaturas com estabelecimento de respectivas contribuições; 3º) Anotar os 
nomes dos componentes das 3 (três) comissões nomeadas, conforme item 6, que ficaram 
assim constituídas: Religião: Pedro de Camargo, Benedito Godoy Paiva e Dr. Luiz Monteiro 
de Barros; Filosofia: Dr. Julio de Abreu, Sra. Luiza Camargo Peçanha Aranha, e Dr. José 
Romito; Ciência: Dr. Ary Lex, Dr. Trajano X. Correa e Antonio Rodrigues Montemor. 
Estes nomes foram indicados pela Diretoria para composição das comissões criadas pelo 
Conselho. Transferida a palavra para Tesouraria, o sr. Waldomiro Santos apresentou o 
balancete do movimento financeiro da ultima semana, que acusou os seguintes dados: 
Saldo de 27 de setembro Cr$ 2.270,60 – Recebimentos Cr$ 862,00 – Pagamentos Cr$ 
2.210,00 – Saldo em 3 de outubro de 1947 Cr$ 922,60. Tal balancete foi unanimemente 
aprovada. A seguir o sr. Presidente convidou a ingressarem na sala os membros 
recentemente eleitos para Delegados Distritais da USE fazendo a entrega aos mesmos das 
respectivas credenciais, e explicando a todos quais as tarefas que lhes eram destinadas, bem 
como fazendo-lhes ver a necessidade da boa vontade de todos no cumprimento de seus 
encargos. Nada mais havendo a tratar, e depois de uma prece de graças, foram encerrados 
os trabalhos dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos lavrei esta ata que, depois de 
aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes. Em tempo justifica-se a ausência 
do Srs. Emílio Manso Vieira, por ter ido à Bauru representar a USE, e os Srs. Aristóteles 
Soares Rocha e Caetano Previdelli, por se acharem em viagem. Ressalva-se o nome da 
componente da Comissão de Espiritismo Filosófico, que é a Sra. Luiza Camargo Peçanha 
Branco e não Luiza Camargo Peçanha Aranha. Em tempo também ficam aqui exarados os 
nomes dos delegados Distritais já empossados que são: Jardinópolis Sr. Jorge Abertalla, 
Pinheiros, Srs. João Wion e José Rocha; Lapa, Sr. Avelino Silva Cabral; Cambuci, Sr. José 
Cupertino Filho; Vila Carrão, Sr. José Rodrigues Pires; Maranhão; Sr. Sergio Leite; Casa 
Verde, Srs. Honorio José Ferreira e José Baide; Belemzinho, sr. Manoel Moreno Latorre; 
Braz, Sr. José Pinto Gonçalves; Bom Retiro Sr. Benedito dos Santos; Luz, Sr. José Rezende; 
Sant´Ana, Sr. João da Rocha; Vila Maria, Honorio Fragoso; Moóca, Sr. José Luiz. Nada 
mais havendo acrescentar, fica esta ata assim encerrada, lavrada e devidamente assinada por 
mim e por todos os presentes. 



 
S. Paulo, 4 de outubro de 1947. 
 
Assinaturas. 









Ata # 18 - 11 de outubro de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze(11) dias de outubro de 1947, em sua sede, à Av. Irradiação, antiga Rua Maria 
Paula, nº 152 nesta Capital, reuniram-se, na sua 18ª ( décima oitava) Sessão Ordinária, a 
Diretoria Executiva da União Social Espírita, com a presença dos Srs. Edgard Armond, 
Domingos Azeredo, Aristides Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Caetano Previdelli, 
Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Deixou de 
comparecer, apresentando escusas o Sr. E. Almeida Prado Filho. Assumindo a Presidência  
o Sr. Edgard Armond convidou o confrade Waldomiro Silva Santos a fazer aprece inicial, 
depois do que declarou abertos os trabalhos, passando a leitura da Ata Anterior que foi por 
unanimidade Aprovada. Antes de ser lida a Ata Anterior, o Sr. Presidente apresentou a 
todos o Sr. Francisco Volpi, residente em Jaboticabal, que se encontra em visita a USE ,da 
qual é competente colaborador. Passada a palavra para a Secretaria o Sr. Carlos Jordão 
comunicou que as circulares sobre aulas evangélicas já haviam sido enviadas aos Centros. 
Comunicou ainda que já estavam formadas mais as seguintes Uniões: Bauru, Jacareí, 
Sorocaba, Itapira, Porto Feliz, São José dos Campos, Lavínia, Jaú, Ribeirão Preto, 
Catanduva, São Roque, Taubaté, Tupã, e Pindamonhangaba. A seguir leu as indicações de 
mais quatro delegados Distritais, bem como o ofício da União de Porto Feliz comunicando 
a sua formação e o apaziguamento dos Centros daquela cidade. Comunicou mais que já 
atingiu a 261 os nomes indicados. Entrando este  assunto em discussão, ficou resolvido que 
na próxima reunião se processasse o balanço das indicações, para depois serem remetidos 
ao Conselho. Pelo Sr. Presidente foi lido o telegrama recebido de Araçatuba comunicando 
à USE o desencarne da confreira Benedita Fernandes. A Secretaria ficou incumbida de 
passar telegrama apresentando votos de solidariedade. Transferida a palavra para a 
tesouraria o adjunto Sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o balancete da última semana, 
com os seguintes dados: Saldo de 3 de outubro Cr$ 922,60. Recebimentos Cr$ 344,00. 
Pagamentos Cr$  862,80. Saldo em 11 de outubro de 1947 Cr$ 403,80. Esse balancete foi 
unanimemente Aprovado. Pedindo a palavra, o Sr. Previdelli pediu autorização para a 
Tesouraria retirar da Caixa Econômica a quantia de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) para 
acorrer a algumas despesas. O Sr. Waldomiro Silva Santos pediu à mesa que estabelecesse 
a remuneração para o cobrador ficando resolvido que o mesmo receberia uma comissão de 
25% e mais uma ajuda de custos de Cr$ 250,00. O Sr. Secretário Geral leu, então uma 
carta recebida do sr. A. Oliveira de Souza na qual este confrade elogia a atitude da USE 
com relação à Política. Transferida a palavra ao Departamento de Propaganda, o Sr. Emílio 
Manso Vieira apresentou um relatório verbal da sua visita a Bauru como representante da 
USE, e comunicou que o confrade Sr. Roberto Previdelli ficara de mandar uma relação de 
todos os Centros que compareceram àquela reunião. A seguir leu o comunicado nº 14 que 
foi Aprovado para publicação. Esgotados os assuntos do dia, passou-se a tratar dos assuntos 
extras, tendo o Sr. Carlos Jordão da Silva apresentado uma proposta do Sr. Domingos 
Azeredo para envio de circulares aos delegados distritais, esclarecendo estes quanto ao 
modo por que devem agir. Tal proposta foi Aprovada, bem como a norma de circular 
apresentada. Por proposta do Sr. Domingos Azeredo, também ficou aprovado o envio de 
Cartas-telegráficas aos Centros do Interior, concitando-os a enviarem com urgência as 
indicações para Membros Regionais do Conselho. Em tempo ressalva-se o seguinte. Foi 
Aprovado e autorizada a retirada de Cr$ 3.000,00 da Caixa Econômica. Quanto à 
remuneração do cobrador a mesma não é de 25 % mais sim de 20 % (vinte por cento) e 
mais Cr$ 250,00 de ajuda de custos. Retifica-se mais o número do comunicado à Imprensa 



que é nº 16 e não 14 como atrás constou. Nada mais havendo a tratar, depois de uma prece 
foram encerrados os trabalhos dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta Ata que, 
depois de Aprovada será assinada por mim e por todos os presentes. 
 
São Paulo, 11 de outubro de 1947. 
 
Assinaturas. 









Ata # 19 - 18 de outubro de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 18 (dezoito) de Outubro de 1947, em sua sede, à Av. Irradiação, antiga Rua Maria Paula no 
152, nesta Capital, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, em sua 19ª (décima 
nona) Sessão Ordinária, com a presença dos Srs. Cte. Edgard Armond, Domingos Azeredo, 
Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos 
e Horacio Pereira dos Santos. Depois de uma prece feita pelo confrade Carlos Jordão da Silva, o 
Sr. Cte. Edgard Armond assumiu a presidência e declarou abertos os trabalhos, ordenando que 
se tomasse conhecimento da Ata Anterior, a qual, lida por mim em voz alta, foi unanimemente 
Aprovada. Com a palavra a Secretaria, o Sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que o número 
atual de indicações para Membros Regionais do Conselho é de 254, e que a relação dos nomes 
iria ser remetida ao Conselho, para apuração, por meio do relatório a ser enviado àquele órgão. 
No mesmo relatório seria indicado a atual situação dos Delegados Distritais e Uniões Municipais 
já constituídos. O Sr. Secretário fez ainda entrega à mesa de vários opúsculos enviados pelo 
confrade E. Almeida Prado Filho, cuja remessa o Sr. Presidente ordenou à Secretaria que 
agradecesse. Comunicou mais que por convite da Liga Espírita do Estado a USE, representada 
pelo Sr. Aristóteles Soares Rocha, comparecera à solenidade de posse da nova diretoria daquela 
entidade. Passa a palavra à Tesouraria, o sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o balancete 
referente ao movimento financeiro da última semana do qual constam os seguintes dados: Saldo 
de 11-10-947 Cr$ 403,80. Recebimentos Cr$ 3.280,00. Pagamentos Cr$ 1.746,00. Saldo em 18-
10-947 Cr$ 1.937,80. Tal balancete foi unanimemente Aprovado.  Com a palavra o 
Departamento de Propaganda, o Sr. Emílio Manso Vieira apresentou um relatório do seu 
trabalho na última semana, depois do que leu o comunicado no 17 que foi unanimemente 
Aprovado para publicação. O Sr. Emílio Manso chamou a atenção da mesa para a dificuldade 
que muitos centros têm de fazer indicação de Delegados distritais. Entrando o assunto em 
discussão, ficou resolvido que os delegados já nomeados poderão visitar os distritos vizinhos para 
saberem quais as indicações que os Centros desejam fazer. Passando para Assuntos Outros, o Sr. 
Pte. Comunicou que os Espíritas de Franca estão promovendo a Semana Espírita de Franca, 
distribuindo programas, porém sem fazerem a mínima referência à USE. A fim de ser apurado o 
que motiva essa atitude, irá àquela cidade, representando a USE, o Sr. Pedro de Camargo. 
Referindo-se ao caso de Rio Preto, que continua sem solução, a Secretaria ficou autorizada a 
escrever, digo, a enviar telegrama ao C. E. Consolador, pedindo a este apoiar o trabalho que já 
está sendo feito pelo confrade Orozimbo de Andrade. Prosseguindo, o Sr. Presidente comunicou 
que a Comissão indicada pelo Conselho, opinara pela não filiação da USE à Federação Espírita 
Brasileira, oficiando-se nesse sentido à Federação do Rio Grande do Sul agradecendo a sugestão 
por esta apresentada para tal filiação. Este parecer ainda iria ser submetido à apreciação do 
Conselho e depois de aprovado seria providenciado. Pedindo a palavra o Sr. Emílio Manso Vieira 
propôs as seguintes modificações nas comissões criadas pelo Conselho: Comissão Científica 
colocar o Sr. João Jorge Cordeiro em vez do Sr. Trajano Xavier Correa, e na Comissão Filosófica 
o Sr. Trajano Xavier Correa no lugar da Dna. Luiza Camargo Peçanha Branco. Tal proposta foi 
unanimemente Aprovada. Em tempo, justifica-se a ausência do Sr. Caetano Previdelli que por 
motivos imperiosos teve que se ausentar da Capital. Nada mais havendo a tratar foram os 
trabalhos encerrados dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta Ata que assino com 
todos os presentes. 
 
São Paulo, 18 de Outubro de 1947. Assinaturas. 











Ata # 20 - 25 de outubro de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
Aos 25 (vinte e cinco) de outubro de 1947, na sua sede à Av. Irradiação, antiga Rua Maria 
Paula nº 158, nesta Capital, reuniu-se a Diretoria Executiva  da União Social Espírita, em 
sua 20ª (vigésima) Sessão Ordinária, achando-se presentes os Srs. Cte. Edgard Armond, 
Domingos Azeredo, Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Caetano Previdelli, 
Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horácio Pereira dos Santos. Após a prece 
proferida pelo Sr. Waldomiro Silva Santos, o Sr. Cte.  E. Armond declarou abertos os 
trabalhos, na qualidade de Presidente e inicialmente ordenou a leitura da Ata Anterior que 
recebeu aprovação unânime. Esclarecendo a mesa, com referência ao convite da Filiação da 
U.S.E.  à Federação Espírita Brasileira, comunicou o Sr. Presidente que o Conselho 
Deliberativo, que se achava reunido, iria dar a decisão final para o caso. Comunicou mais 
o Sr. Presidente que, por motivo de ter se afastado do Conselho temporariamente, o 
confrade Trajano Xavier Corrêa, havia sido ele substituído também na Comissão Filosófica 
pelo Sr. Herculano Pires. Dada a palavra à Secretaria, o Sr. Carlos Jordão da Silva leu o 
relatório da Diretoria que foi entregue ao Conselho. Leu mais o movimento da U.S.E. até 
o dia 25 de outubro de 1947, com os respectivos dados estatísticos. Leu mais a lista da 
apuração dos Membros Regionais do Conselho, cuja relação foi enviada ao Conselho para 
apuração final. Com a palavra a Tesouraria, o Sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o 
balancete do Movimento Financeiro da última semana, do qual se destacam os seguintes 
dados: Saldo em 18-10-947 – Cr$ 1.937,80 – Recebimentos – Cr$ 120,00. Pagamentos Cr$ 
633,80 – Saldo em 25 de outubro Cr$ 1.424,00 (mil quatrocentos e vinte e quatro 
cruzeiros). O Sr. Emílio Manso Vieira, diretor do Departamento de Propaganda, leu o 
comunicado nº 18 que foi unanimemente aprovado para publicação. Esgotados os assuntos 
do dia o Sr. Presidente deu a palavra a quem tivesse assuntos outros a expor, tendo o Sr. 
Carlos Jordão da Silva, indagando quando iria ser feita a seguinte publicação de manifesto 
político. Estudado o caso e em vista de não ter havido ideia sobe política em torno  do 
nome da U.S.E. ficou resolvido que não se fizesse a segunda publicação do manifesto isto 
desde que não mais houvesse atitude alusiva. Em vista de algumas entidades estarem 
fazendo propaganda política, ficou resolvido que a Secretaria oficiasse às mesmas fazendo 
advertência para as resoluções do Congresso Espírita subscritos por elas. Ficou também 
resolvido que a U.S.E. publicasse pela Imprensa um comunicado reafirmando a sua 
abstenção política. Tal comunicado deveria ser encaminhado ao Conselho para aprovação. 
Em tempo: ressalve-se que a advertência às entidades que vem se envolvendo em política 
ficou suprimida com a publicação pela imprensa,  na qual seria reiterada a advertência. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos dos quais 
eu, Horácio Pereira dos Santos, lavro esta Ata que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 25 de outubro de 1947. 
 
Assinaturas. 







Ata # 21 - 1 de novembro de 1947 
Comissão Central Executiva 

 
No dia 1 (um) de novembro de 1947, em sua sede Av. Irradiação, antiga Rua Maria Paula 
nº 152, nesta Capital, reuniram-se, em sua 21ª (vigésima primeira) Sessão Ordinária, a 
Diretoria Executiva da União Social Espírita achando-se presentes os Srs. Cmte. Edgard 
Armond, Domingos Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, Caetano 
Previdelli, Waldomiro Silva Santos, Horácio Pereira dos Santos. Assumindo a Presidência, 
o Sr. Cmte Edgard Armond convidou o confrade Emilio Manso Vieira a fazer a perece 
inicial, após o que declarou abertos os trabalhos ordenando a leitura  da Ata anterior que 
recebeu aprovação unânime. Dada a palavra à Secretaria, o Sr. Carlos Jordão da Silva 
comunicou que o Conselho resolvera criar uma Comissão de 3 (três) membros para a 
revisão dos Anais do Congresso Espírita, comissão essa composta dos Srs. Cmte. Edgard 
Armond, Pedro de Camargo e Carlos Jordão da Silva. Leu ainda a colocação dos nomes 
apresentados para membros regionais do Conselho, que são os seguintes: 2ª Zona – Jundiaí 
– Sr. Ewerton Fraga; 3ª Zona: Sr. Germano E. dos Anjos – Caçapava; 4ª Zona: Sr. João 
Sales – Guaratinguetá; 5ª Zona: José Dias – Rio Claro; 6ª Zona: Sr. Wilson Ferreira de Melo 
– Barretos; 7ª Zona: João Brandão – Itapira; 8ª Zona: Jaime Monteiro de Barros – Ribeirão 
Preto; 9ª Zona: Thomaz Novelino – Franca; 10ª Zona – Sr. Adriano Pimentel - Itararé; 11ª 
Zona – Laura Soares Albuquerque – Sorocaba ;12ª Zona: Clotilde Veiga de Barros – 
Presidente Prudente; 13ª Zona: Sr. Manoel Paulo Cerqueira – Marília; 14ª Zona: Nabor da 
Graça Leite – Bauru; 15ª Zona: Saturnino Berbel – Tabapuan; 16ª Zona: Cel. Arlindo de 
Andrade – Santos. Aos membros nomeados, já haviam sido enviadas as respectivas 
credenciais, com as primeiras instruções. Prosseguindo, o Sr. Secretário Geral comunicou 
que já haviam sido constituídas  as Uniões Municipais de Sorocaba – Franco da Rocha – 
Franca e São José do Rio Preto. Disse mais que o Conselho criara o Departamento de 
Juventude Espírita, deixando a cargo da Diretoria Executiva a indicação dos dirigentes. 
Sobre este assunto o Sr. Presidente pediu aos presentes que apresentassem sugestões, tendo 
o Sr. Emílio Manso Vieira proposto que tal Departamento devia ser entregue a uma 
Comissão Diretora. Tal proposta foi unanimemente aprovada. A seguir passou-se à votação 
dos membros que deveria compor essa Comissão Executiva, tendo sido indicados, por 
unanimidade os Srs. Hermínio Vicente, Paulo Alves de Godoy e Dr. Ary Lex. A Secretaria 
ficou incumbida de consultar os indicados, a fim de designarem os mesmos empossados. 
Assuntos extras: O Sr. Carlos Jordão da Silva lembrou a necessidade da U.S.E. ao querer 
uma máquina de escrever, devido ao péssimo estado em que se encontrava e que foi 
consertada pela Federação. Posto o assunto em discussão, ficou resolvido que a Tesouraria 
procurasse obter orçamento, a fim do assunto ser resolvido na próxima reunião. O Sr. 
Presidente comunicou que o Conselho componha uma comissão para receber os trabalhos 
e pareceres da Diretoria, estudando-os para depois apresenta-los, àquele órgão máximo, 
para aprovação ou não. Comunicou ainda, que haviam sido dirigidas consultas às 
Federações de todos os Estados sobre se acham elas viável a realização de um Congresso 
Espírita Nacional. Dada a seguir a palavra ao Departamento da Tesouraria, o Sr. 
Waldomiro  Silva Santos leu o Balancete do movimento financeiro da última semana, o 
qual acusou os seguintes dados: saldo de 25 de outubro Cr$ 1.424,00 – Recebimentos Cr$ 
829,20 – Pagamentos Cr$ 1.702,00 – Saldo em 1º de novembro de 1947, Cr$ 1.051,20. 
Transferido, digo, submetido à votação, tal balancete foi unanimemente aprovado. 
Transferida a palavra para o Departamento de Propaganda, o Sr. Emílio Manso Vieira leu 
o comunicado nº 19, que foi unanimemente aprovado, para publicação. Nada mais havia 



a tratar, o Sr. Presidente convidou-me a fazer a prece final, depois do que declarou 
encerrados os trabalhos dos quais, eu Horácio Pereira dos Santos, lavrei esta Ata que assino 
com todos os presentes. 
 
São Paulo, 1º de novembro de 1947. 
 
Assinaturas. 









Ata # 22 - 8 de novembro de 1947 
Diretoria Executiva 

 
No dia 8 de Novembro de 1947, a Avenida da Irradiação nº 158, a Diretoria executiva da 
U.S.E. esteve reunida na forma de costume. Depois de feita a prece de abertura pelo 
confrade Aristóteles S. Rocha, o Comandante Armond deu por abertos os trabalhos com 
a presença dos confrades: Com. Armond, Carlos J. da Silva, Domingos Azeredo, Aristóteles 
S. Rocha, Caetano Previdelli, Waldomiro Silva Santos e E. Manso Vieira. Foi feita a leitura 
da ata anterior e entrando em discussão, foi feita uma advertência pelo Sr. Carlos Jordão, 
dizendo que, na última reunião o Secretário não tomaria a incumbência de escrever às 
Federações, pedindo a estas que se manifestassem sobre possível realização do Congresso 
Nacional, mas sim que este assunto seja ventilado e mesmo sugerido pelo comandante 
Armond, em caráter particular. Dada a palavra a Secretaria, o Sr. Carlos Jordão disse que 
já havia escrito aos confrades Antonio Godoi, Hermínio Vicente e Ary Lex comunicando-
os que eles haviam sido designados para formar a Comissão Diretora do Departamento de 
Juventude, tendo o Sr. Ary Lex respondido, aceitando a incumbência. Comunicou ainda o 
Secretário que já haviam sido empossados 26 delegados distritais. Passando a palavra à 
Tesouraria, o Sr. Waldomiro Santos apresentou o seguinte relatório do movimento da 
semana. Saldo em caixa em 1/11/47 Cr$ 8.051.20 – Recebimentos durante a semana Cr$ 
860,00; Pagamentos – 514,00 – Saldo em 8/11/47 Cr$ 8.377,20. Depois de aprovado o 
balancete o Sr. Waldomiro esclareceu que o cobrador abria mão da importância que lhe 
fora assegurada como ajuda de custos em vista do recebimento do mês ter sido fraco. Com 
a palavra o Presidente autorizou o Sr. Waldomiro a agradecer em nome da U.S.E. o referido 
cobrador pelo seu gesto sensato. O Sr. Caetano Previdelli apresentou um orçamento para 
algumas marcas de máquinas tendo ficado o assunto para a próxima reunião. Pelo 
Departamento de Propaganda o Sr. E. Manso Vieira, leu o comunicado da semana, o qual 
foi aprovado. Nada mais havendo, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes. 
 
Assinaturas. 







Ata # 23 - 15 de novembro de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 15 (quinze) dias de Novembro de 1947, na Sede à Av. Irradiação nº 152, nesta Capital, 
reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, com a presença dos Srs. Domingos 
Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Aristóteles Soares Rocha, Emílio Manso Viera, 
Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Deixaram de comparecer, por 
motivos justificados, os Srs. Comte. Armond e Caetano Previdelli. À presente reunião 
compareceu, também, o Sr. Benedito Godoy Paiva, como delegado do Conselho 
Deliberativo. Depois de uma prece feita pelo confrade Emílio Manso Vieira, o Sr. 
Domingos Azeredo, assumindo a Presidência conforme os Estatutos, declarou abertos os 
trabalhos, procedendo inicialmente a leitura da Ata Anterior, a qual foi aprovada 
unanimemente. Secretaria. O Sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que já havia sido 
fundada a União Municipal de Limeira, e que no próximo dia 16 seria instalada a de Santo 
André, sendo que, para as solenidades desta última, já havia sido indicado o representante 
da USE na pessoa do confrade Sr. Emílio Manso Vieira. Prosseguindo, apresentou à mesa 
o ofício recebido do Conselho Deliberativo, no qual este comunicou à D.E., as deliberações 
tomadas por aquele órgão em sua última reunião. Nesse ofício destacavam-se as seguintes 
deliberações: 1º Entregar à D.E. o livro de contribuições com as assinaturas, e quotas de 
diversos membros; 2º Comunicando a aproximação das 2 (duas) primeiras Comissões de 
Padronização indicadas pela D.E. e alterando a 3ª  (terceira) para a seguinte composição: 
dr. Luiz Monteiro de Barros, Sr. Ary Lex, Sr. Saul Stoll Nogueira, Sr. Júlio de Abreu Filho 
e João Jorge Cordeiro; 3º) Autorizar a D.E. a realizar o quadro de visitadoras dos Centros; 
4º) Comunicado à D.E a criação da Comissão rotativa de 5 (cinco) membros do CD para 
estudar os materiais que a D.E. tenha a apresentar no  Conselho. Tesouraria: O adjunto da 
Tesouraria, Sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o balancete financeiro da última 
semana que acusou os seguintes dados: Saldo de 8-11-947- Cr$ 1.337,20 -  Recebimentos -  
Cr$ 1.107,00 – Pagamentos Cr$ 105,00 – Saldo em 15-11-947 – Cr$ 2.339,20. Este 
balancete recebeu Aprovação unânime. Propaganda: O Sr. Emílio Manso Vieira, 
inicialmente, lembrou a necessidade de ser enviada matéria para ser publicada no próximo 
número de “O Revelador” e pediu à Secretaria que fornecesse, para tal, qualquer artigo . 
Em seguida leu o comunicado nº 21 que foi Aprovado para publicação. Contribuições: Em 
vista das ausências de alguns membros, ficou resolvido que as assinaturas dos membros da 
Diretoria Executiva ficassem para ser apostas no livro na próxima reunião. Departamento 
da Juventude: O Sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que a comissão dirigente havia 
sofrido uma pequena alteração, pois dela fazia agora parte o Sr. Antônio Soares de 
Carvalho, em substituição ao Sr. Paulo Alves Godoy que não pudera aceitar o cargo. Nada 
mais havendo a tratar, e após a prece final feita pelo confrade Aristóteles Rocha, o Sr. 
Presidente declarou encerrados os trabalhos, dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, 
lavrei esta Ata que assino com todos os presentes da reunião. 
 
São Paulo, 15 de Novembro de 1947 
 
Assinaturas. 









Ata # 24 - 22 de novembro de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 22 (vinte e dois)  de novembro de 1947, em sua sede, à Av. Irradiação nº 152, reuniu-
se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, com a presença dos Srs. Cnte. Edgard 
Armond, Domingos L. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Aristóteles Soares Rocha, Emílio 
Manso Vieira, e Waldomiro Silva Santos. Assumindo a Presidência, o Sr. Cte. Edgard 
Armond, depois da prece inicial, declara abertos os trabalhos, ordenando a leitura da Ata 
Anterior, que foi Aprovada unanimemente. A seguir foi dada a palavra à Secretaria Geral, 
tendo o Sr. Carlos Jordão da Silva tratando do expediente, exposto os seguintes casos: carta 
do 1º Tesoureiro Sr. Antonio Previdelli solicitando 4 (quatro) meses de licença, o que foi 
concedido por aprovação unânime; Oficio do Conselho transmitindo à DE as deliberações 
tomadas por aquele órgão na sua última reunião; oficio enviado à Confederação Espirita 
Pan – Americana, em resposta ao convite feito á USE para adesão; Oficio enviado à 
Federação E. do Rio Grande do Sul, respondendo à sugestão para filiação da USE à  
Federação E. Brasileira. O Sr. Secretário Geral comunicou ainda que já existiam 26 (vinte 
e seis) Uniões Municipais formadas, e que a Secretaria já convocara os membros recém-
nomeados para os cargos na Comissão Diretora do Departamento da Juventude. 
Transferida a palavra ao Departamento de Propaganda, o Sr. Emílio Manso Vieira expôs 
os resultados de sua viagem a Santo André, aonde fora representando a USE nos trabalhos 
de fundação da União Municipal daquela cidade, comunicando ainda que a efetivação de 
tal organização ficara transferida para o dia 1º de Dezembro de 1947. Continuando fez um 
relato dos trabalhos de propaganda e leu o comunicado nº 24 que foi Aprovado para 
publicação. Com a palavra a Tesouraria, o Sr. Waldomiro Silva Santos leu o balancete 
financeiro da última semana, apresentando os seguintes dados: Saldo em 15 de Novembro: 
Cr$ 2.339,20. Recebimentos: Cr$ 406,00. Pagamentos: Cr$ 123,60. Saldo em 22 de 
Novembro Cr$ 2.711,00. Tal balancete foi unanimemente Aprovado. Nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Presidente, depois de uma prece, declarou encerrados os trabalhos, dos quais 
eu, Carlos Jordão da Silva, secretariando a Sessão, mandei lavrar esta Ata, que li, conferi e 
assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 22 de Novembro de 1947. 
 
Assinaturas. 







Ata # 25 - 29 de novembro de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 29 (vinte e nove) de Novembro de 1947, em sua sede à Av. Irradiação, nº 152, reuniu-
se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, achando-se presentes os Srs. Cte. Edgard 
Armond, Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Aristóteles, digo, Emílio Manso 
Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Compareceram também, por 
terem sido convocados, os Srs. Ary Lex, Hermínio Vicente e Antonio Soares de Carvalho, 
nomeados para comporem a Comissão Diretora do Departamento da Juventude. Após uma 
prece feita pelo Sr. Emílio Manso Vieira, o Sr. Cte. Edgard Armond assumiu a Presidência 
e declarou abertos os trabalhos, ordenando à leitura da Ata Anterior que foi unanimemente 
aprovada. Reportando-se ao tópico da Ata anterior, referente ao Ofício enviado à Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul, o Sr. Presidente comunicou que essa entidade já respondera 
e que sua resposta estava sobre a mesa para ser encaminhada ao Conselho para que a D.E. 
tomasse conhecimento de tal ofício, o Sr. Presidente leu-o em voz alta e depois entregou-o 
ao Sr. Ary Lex para que este o apresentasse ao Conselho que já se encontrava em reunião. 
A seguir o Sr. Presidente congratulou-se com componentes da Comissão Diretora do 
Departamento da Juventude, e depois de algumas explicações dadas a eles com relação à 
tarefa que lhes estava afeta declarou-os empossados. Dada a palavra à Secretaria, o Sr. Carlos 
Jordão da Silva comunicou o seguinte: Enviaram respostas dos questionários sobre 
recenseamento somente 12 centros, recebimento de mais 2 (duas) adesões de Centros, dos 
membros regionais, digo dos membros regionais do Conselho somente 6 (seis) 
responderam aceitando as suas nomeações; novos Delegados distritais nomeados Srs. 
Geraldo Martins - Canindé, Temístocles Borges Pavão – Osasco, Ricardo Gomes Henriques 
- Liberdade, Wilson Guedes - Ipiranga. Transferida a palavra para a Tesouraria, o Sr. 
Waldomiro Silva Santos leu o movimento financeiro da última semana, apresentando os 
seguintes dados: Saldo em 22 de novembro Cr$ 2.711,60 – Recebimentos Cr$ 1.117,00. 
Pagamentos: Cr$ 820.00. Saldo em 29 de novembro de 1947 Cr$ 3.008,00. Este balancete 
recebeu aprovação unânime. Com a palavra, o Sr. Emílio Manso Vieira comunicou que 
havia recebido uma carta do Sr. Emílio Pires Castelhano, na qual este encaminhava à 
U.S.E. convite ao Sr. Antonio Salvador Bruni para organizar a União Municipal de São 
João da Boa Vista. Estudado o caso ficou aprovada a indicação, e resolvido que se enviasse 
credenciais ao Sr. Antônio Salvador Bruni para procurar formar a União Municipal 
naquela cidade. Prosseguindo, o Sr. Emílio Vieira leu um artigo de sua autoria, o qual foi 
Aprovado. Leu mais o Comunicado nº 25, que também foi unanimemente Aprovado para 
publicação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente convidou-me a fazer a prece final, 
depois do que declarou encerrados os trabalhos dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, 
lavrei esta Ata que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 29 de novembro de 1947. 
 
Assinaturas. 









Ata # 26 - 6 de dezembro de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 6 (seis) de Dezembro de 1947, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
com a presença dos Srs. Cte. Edgard Armond, Domingos Azeredo, Aristóteles Sares Rocha, 
Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira. Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira 
Santos. Compareceram também os membros do Conselho Srs. Pedro de Camargo, João 
Jorge Cordeiro, Carlos Trombelli, E. Bruno Severino, e o membro da Direção do 
Departamento da Juventude, Sr. Antonio Carvalho. Abertos os trabalhos sob a presidência 
do Sr. Cte. Edgard Armond, foi lida a Ata Anterior. Posta em discussão, o Sr. Emílio Manso 
Vieira pediu retificação do nome do Sr. José Peres Castelhano que na referida Ata figura 
como Emílio Peres Castelhano. Submetida a seguir, à votação, tal Ata foi unanimemente 
Aprovada. Pedindo a palavra, o Sr. Aristóteles Soares Rocha justificou sua ausência anterior 
por motivo de doença. Secretaria: O Sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que haviam 
escrito à U.S.E. aceitando os nomes de Membros Regionais do Conselho, os Srs. Nabor da 
Graça Leite e Clotilde Veiga de Barros. A seguir leu o ofício do Conselho, contendo as suas 
últimas deliberações, a qual ficou em suspenso, com relação à execução de suas 
determinações, a fim de serem aguardados esclarecimentos para todos os pontos 
considerados obscuros. Disse mais que o Sr. Antonio Salvador Bruni já havia sido 
convidado para a formação da U.M.E. em S. João da Boa Vista. Apresentou também os 
seguintes dados estatísticos: Uniões Municipais formadas, 26 – Diretores Distritais 26 – 
Adesões de Centros 630 – Recenseamento de 410 Centros. Tesouraria: O Sr. Waldomiro 
Silva Santos apresentou o movimento da última semana, conforme segue: Saldo em 1.12 – 
Cr$ 3.008,60 – Recebimento Cr$ 5.225,00. Pagamentos Cr$ 6.395,00 – Saldo em 6 de 
dezembro Cr$ 1.838,60. Este balancete mereceu Aprovação unânime. Pedindo a palavra o 
Sr. Jorge Cordeiro informou à Tesouraria que os Srs. Conselheiros haviam resolvido que 
as suas contribuições seriam mensais. Propaganda: O Sr. Emílio Manso Vieira disse que, 
recebendo os jornais que pedira, constatara que grande número deles não publicara 
nenhum dos comunicados da U.S.E., e que sobre este assunto iria se reportar 
pormenorizadamente no seu relatório de fim de ano. Leu ainda o Comunicado nº 26 que 
foi Aprovado para publicação, depois de algumas retificações. Departamento da Juventude: 
O Sr. Antonio Carvalho apresentou um plano inicial de trabalho, do qual distribuiu cópias 
aos demais diretores, para estudos, a fim de posteriormente ser elaborado o plano 
provisório. O Sr. Antonio Carvalho também submeteu à apreciação da mesa um 
comunicado convite dirigido aos Centros, cuja aprovação ou não ficou adiada para a 
próxima reunião. A seguir o Sr. Presidente comunicou que havia sido convidado para no 
dia 14 do corrente, ir dirigir os trabalhos de Congraçamento dos Centros de Santo André, 
representando essa reunião uma nova tentativa para a constituição da União (Municipal) 
de todas as entidades espíritas daquela cidade, desideratum este que havia fracassado na 
primeira tentativa. Prosseguindo, o Sr. Presidente, em nome da D.E., congratulou-se com 
os representantes do Conselho presentes à reunião, fazendo votos para que esse Órgão 
supremo da U.S.E. se faça sempre representar nas sessões semanais trazendo com seus 
esclarecimentos, os benefícios constatados nesta reunião. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente declarou encerrados os trabalhos, dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, 
lavrei esta Ata que assino com todos os diretores presentes. 
 
São Paulo, 6 de Dezembro de 1947. 
Assinaturas. 









Ata # 27 - 13 de dezembro de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 13 (treze) de Dezembro de 1947, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, achando-se presentes os Srs. Cmte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, 
Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva 
Santos e Horacio Pereira dos Santos. Compareceram mais os Conselheiros Srs. E. Bruno 
Severino e Dr. Ary Lex. Assumindo a Presidência o Sr. Cmte. Edgard Armond, depois da 
prece inicial, declarou abertos os trabalhos, e mandou que se tomasse conhecimento da Ata 
Anterior, a qual, lida por mim em voz alta, foi unanimemente Aprovada, com a ressalva 
apresentada pelo Sr. Emílio Manso Vieira com relação à parte em que se diz que no 
próximo dia 14 seria realizada concentração para congraçamento dos Centros de Santo 
André, quando esse conclave deverá ser realizado em São Caetano, onde também 
comparecerão os Centros Espíritas de Santo André. A seguir o Sr. Presidente comunicou 
que a ordem dos trabalhos seria invertida a fim de se poder ouvir o Dr. Ary Lex, pois que 
este deveria ainda tomar parte na Reunião do Conselho. Tomando a palavra, o Dr. Ary 
Lex, como membro da Comissão dirigente do Departamento da Juventude, leu o 
anteprojeto de trabalhos, quando o mesmo em torno da criação de 3 subcomissões e suas 
respectivas atribuições. Posto em discussão, tal anteprojeto foi Aprovado “em princípio” a 
fim de ser permitido à Comissão Diretora entrar em trabalho efetivo, ficando a referida 
Comissão de apresentar essas normas, devidamente ajustadas, para aprovação definitiva na 
próxima reunião da Diretoria. A seguir o Sr. E. Bruno Severino e Ary Lex retiraram-se para 
comparecerem à reunião do Conselho. Secretaria:  o Sr. Carlos Jordão da Silva comunicou 
que os Membros Regionais Sr. José Dias e Sra. Laura Albuquerque haviam declarado não 
poderem aceitar as suas nomeações. Em vista disso, o Sr. Presidente convidou os presentes 
a nomearem substitutos. Obedecendo à ordem, conforme relação publicada no 
“Semeador”, foram escolhidos os Srs. Max Kohleisen e Benedito Dias para Membros 
Regionais das zonas 5 (cinco) e 11(onze) respectivamente. Educandário Padre  Zabeu: 
Realizando-se no dia 28 do corrente o lançamento da pedra fundamental  desse 
Educandário, foi encarregado o Sr. Emílio Vieira para representar a U.S.E. naquela 
cerimônia. Prosseguindo o Sr. Secretário Geral leu a resposta da U.S.E. ao Ofício da 
Federação do Rio Grande do Sul, quanto ao termo do convite desta Federação para a 
filiação da U.S.E. à Federação Espírita Brasileira, e dando parecer, sobre a realização de um 
Congresso Espírita Sulino. Leu mais o relatório dos trabalhos de 6 (seis) meses, corridos do 
Conselho. Leu também os dados estatísticos enviados ao Conselho. Leu uma relação dos 
atuais Conselheiros e Suplentes e Diretoria Executiva, conforme segue: Conselheiros: Dr. 
Ary Lex – Sra. Anita Brisa – Antonio Rodrigues Montemor – Antonio Batista Lino – 
Benedito Soares Paiva – Carlos Antonio Trombelli – Eugenio Bruno Severino – João Jorge 
Cordeiro – Dr. José Adolfo Carlos Amarante – José Herculano Pires – Dr. José Romito – 
José Panetta – Dr. Júlio de Abreu Filho – Dr. Luiz Monteiro de Barros – Sra. Luiza Peçanha 
Camargo Branco - Décio de Camargo – Raul Soares – Dr. Sebastião Guedes de Souza e Dr. 
Saul Stoll Nogueira. Ao todo 19 (dezenove) achando-se uma vaga originada pelo pedido de 
demissão do Sr. Trajano Xavier Corrêa. Suplentes do Conselho: Dr. Daphnis de Freitas 
Vale – Sra. Esteva Quaglio – Hermínio Vicente – Dr. Jônathas Fernandes - Dr. B. Milano 
Neto – Oscar Wilson – Dr. Plínio Branco – Raul Cury – Santos Xandó de Araújo – 
Sebastião Costa – Wandick de Freitas e Odilon Negrão. Diretoria Executiva: Presidente: 
Cte. Edgard Armond; Vice-Presidente: Domingos R. Azeredo; Procurador: Dr. Aristóteles 
Soares Rocha – Secretário Geral: Carlos Jordão da Silva – 1º Secretário: Horacio Pereira 



dos Santos – 2º Secretário: Emílio Manso Vieira; 1º Tesoureiro: Caetano Previdelli; 2º 
Tesoureiro: E. Almeida Prado Filho; Tesoureiro Adjunto: Waldomiro Silva Santos. 
Transferida a palavra para a Tesouraria, o Sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o 
balancete do movimento financeiro da última semana do qual se destacam os seguintes 
dados: Saldo em 6 de Dezembro Cr$ 1.838,60. Recebimentos: Cr$ 40,00. Pagamentos: Cr$ 
25,60 – Saldo em 13 de Dezembro de 1947 Cr$ 1.853,00. Tal balancete foi unanimemente 
Aprovado. Propaganda: O Sr. Emílio Manso Vieira leu o Comunicado nº 27 que foi 
unanimemente Aprovado para publicação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
declarou encerrados os trabalhos dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta Ata 
que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 13 de Dezembro de 1947. 
 
Assinaturas. 











Ata # 28 - 27 de dezembro de 1947 
Diretoria Executiva 

 
Aos 27 (vinte e sete) de dezembro de 1947 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos srs. Cte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, Aristóteles 
Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos e 
Horacio Pereira dos Santos. Compareceram também os srs. João Jorge Cordeiro do 
Conselho Deliberativo e Antonio Carvalho, da Comissão Diretora do Departamento da 
Juventude. Assumindo a Presidência, o sr. Cte. Edgard Armond declarou abertos os 
trabalhos ordenando a leitura da ata anterior, que foi unanimemente Aprovada. Dada a 
palavra à Secretaria Geral, o sr. Carlos Jordão da Silva leu a carta enviada por um confrade 
de Bauru respondendo a consulta telegráfica que a U.S.E. lhe fizera com relação ao caso do 
processo contra o sr. Manuel Modica por exercício ilegal da medicina e exploração. 
Submetido o assunto à discussão e em seguida à votação, ficou decidido que a U.S.E. 
deveria recomendar à União Municipal Espírita de Bauru para se desinteressar do caso, 
deixando que o processo corra os trâmites legais. Em tempo: retifica-se aqui que a resposta 
à U.S.E. foi feita pela U.M.E. de Bauru e não “por um confrade” como acima consta. 
Continuando, o sr. Secretário Geral leu mais o ofício da Federação E. Pernambucana que, 
respondendo a consulta que lhe fora feita, diz aprovar a ideia de um Congresso Espírita 
Nacional, não concordando porém com essa realização na comemoração do Centenário do 
Espiritismo por julgar que a atual situação política não permite a efetivação de tal 
empreendimento. Aproveitando o assunto, o sr. Presidente leu os nomes das entidades 
espíritas nacionais que apoiaram a ideia do Congresso Nacional. Prosseguindo, o sr. 
Secretário Geral leu o relatório do Departamento de Propaganda apresentado pelo 
respectivo Diretor sr. Emílio Manso Vieira. Tal relatório foi Aprovado por unanimidade. 
Pedindo a palavra, o sr. Emílio Manso Vieira sugeriu que a Diretoria oficiasse ao Conselho 
Deliberativo, pedindo a este que, uma vez por mês, organizasse para publicação, uma notícia 
sobre os trabalhos daquele órgão. Tal sugestão também foi unanimemente Aprovada. A 
seguir o sr. Emílio Manso Vieira, digo, o sr. Secretário Geral leu uma carta em que o 
confrade E. Almeida Prado Filho critica a ideia do Concurso de Contos organizado pela 
Federação E. do E. de S. Paulo. Deste assunto não foi tomado conhecimento por se tratar 
de caso que em nada diz respeito a U.S.E. Pedindo a palavra o sr. Domingos Azeredo 
lembrou que o pedido de licença do sr. E. Almeida Prado já estava terminado e que o 
referido deveria ser convidado a reassumir o seu cargo. Esta sugestão foi aceita por todos 
ficando a Secretaria encarregada de escrever ao confrade E. Almeida Prado convidando-o a 
retornar à atividade no seu posto de 2º Tesoureiro. Passada a palavra para a Tesouraria, o 
sr. Waldomiro Silva Santos leu o balancete do movimento financeiro do período de 18 a 
27 de dezembro que acusam os seguintes dados: Saldo em 13 de dezembro Cr$ 1.853,00. 
Recebimentos Cr$ 1.686,00. Pagamentos Cr$ 2.483,00. Saldo em 27 de dezembro 
Cr$ 1.056,00. O sr. Emílio Manso Vieira leu o comunicado nº 28 que foi aprovado para 
publicação. Em tempo se destaca que o balancete financeiro da Tesouraria recebeu 
Aprovação unânime. Com a palavra o sr. Antonio Carvalho apresentou o Plano Provisório 
de trabalho do Departamento da Juventude, o qual foi apreciado e Aprovado depois de 
sofrer algumas retificações e ampliações. A seguir o sr. Antonio Carvalho apresentou os 
nomes escolhidos para a composição das subcomissões, nomes esses que receberam 
Aprovação unânime, ficando ainda a Comissão Diretora autorizada a fazer as alterações que 
forem aconselháveis, nessas subcomissões, comunicando-as à Diretoria Executiva para 
serem homologadas. A seguir o sr. Presidente comunicou que o Conselho ainda não tomara 



conhecimento do relatório enviado pela D. E., motivo pelo qual esta Diretoria não recebeu 
ainda comunicação de concessão de voto de confiança ou reprovação. Dirigindo-se ao 
Conselheiro presente, sr. João Jorge Cordeiro, o sr. Presidente pediu a este que levasse ao 
conhecimento daquele órgão o desejo e necessidade da Diretoria de receber decisões do 
Conselho e confirmação de voto de confiança ou reprovação. Continuando, o sr. 
Presidente comunicou que dirigira ao Conselho um ofício pedindo licença para gozo de 
férias e aproveitava a reunião para passar a Presidência da U.S.E. ao sr. Domingos R. 
Azeredo, de conformidade com os Estatutos, o que de fato foi feito. Pedindo a palavra o sr. 
Emílio Manso Vieira propôs que se oficiasse ao Conselho pedindo a concessão de um (01) 
mês de férias para a Diretoria Executiva, com exceção da Secretaria Geral que se beneficiaria 
desse descanso em outra ocasião. Tal proposta foi unanimemente Aprovada, ficando a 
Secretaria autorizada a oficiar nesse sentido ao Conselho. Pedindo a palavra o sr. João Jorge 
Cordeiro declarou que era do seu conhecimento a existência em São Roque de um centro 
que cobra as consultas, motivo esse que o levara a pedir à Diretoria que se comunicasse 
com a União Municipal daquela cidade solicitando investigação do caso. Esta proposta foi 
Aprovada por todos. O sr. Domingos Azeredo comunicou que, convidado pelo C. Espírita 
Obreiros do Bem, estivera em Osasco e tivera oportunidade de concitar todos os espíritas 
a se unirem e que o seu apelo fora bem recebido, estando os espíritas daquela localidade 
iniciando a união. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrados os 
trabalhos, dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta ata que assino com todos os 
presentes. 
 
São Paulo, 27 de Dezembro de 1947. 
 
Assinaturas. 












