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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

10 de Janeiro
07, 14, 21 e 28 de Fevereiro

06, 13, 20 e 27 de Março
02, 10, 17 e 24 de Abril

01, 07, 15, 22 e 29 de Maio
05, 12, 19 e 26 de Junho
10, 17, 24 e 31 de Julho

07, 14, 21 e 28 de Agosto
04, 11, 18 e 25 de Setembro
02, 09, 16 e 23 de Outubro

06, 13, 20 e 27 de Novembro
04, 11 e 18 de Dezembro



Ata # 29 - 10 de janeiro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 10 (dez) de Janeiro de 1948 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
com a presença dos srs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso 
Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Achava-se presente o sr. Ary 
Lex, da Comissão Diretora do Departamento da Juventude. Sob a Presidência do sr. 
Domingos Azeredo, foram abertos os trabalhos tendo sido, inicialmente dada a palavra ao 
sr. Ary Lex, o qual historiou os trabalhos de seu Departamento, comunicando que haviam 
sido convidados 14 (catorze) elementos para comporem as subcomissões, sendo que desse 
número 6 (seis) aceitaram os cargos, 3 (três) não responderam ao convite e 5 (cinco) não 
aceitaram as suas indicações. Continuando o sr. Ary Lex pediu que fosse novamente 
estudada a redação da Letra “C” da subcomissão de Propaganda e Arregimentação, a qual, 
depois de rigoroso exame, passou a tomar a seguinte redação: “C”: criar, na medida do 
possível, Sociedades Juvenis, nos distritos mais afastados da Capital, segundo a divisão da 
SUE, e propugnar pela unificação das do Centro”. Após esta aprovação o sr. Ary Lex 
retirou-se para tomar parte na reunião do Conselho. A seguir o sr. Presidente ordenou a 
leitura da Ata Anterior, a qual foi unanimemente Aprovada. Com a palavra a Secretaria 
Geral, o sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que, atendendo ao apelo feito pela USE às 
quatro entidades máximas do Espiritismo em S. Paulo, para lhe reservarem as suas tribunas 
para propaganda e explanações sobre as atividades da União, já haviam atendido a esse 
pedido a Federação Espírita do Estado de São Paulo, reservando o 1º domingo do mês, e a 
Sinagoga reservando o terceiro (3º) sábado do mês. Com a palavra a Tesouraria, o sr. 
Waldomiro Silva Santos leu o movimento financeiro das duas últimas semanas, 
apresentando os seguintes dados: Saldo de 28 de Dezembro de 1947, Cr$ 1.056,00. 
Recebimentos Cr$ 1.308,00. Pagamentos Cr$ 253,00. Saldo em 10 de Janeiro de 1948: 
Cr$ 2.111,00. Tal balancete foi unanimemente Aprovado. O sr. Tesoureiro adjunto 
lembrou também a necessidade de ser arranjado uma pessoa para a cobrança das 
mensalidades pois que o cobrador atual não quer continuar. A seguir o sr. Pte, disse que, 
em virtude do pedido feito ao Conselho, para a concessão de férias à Diretoria, aquele 
órgão máximo atendera ao solicitado, concedendo suspensão das reuniões da Diretoria 
Executiva até o dia 7 (sete) de Fevereiro, inclusive. Em vista disso, propôs que a Secretaria 
ficasse autorizada a dar andamento à correspondência e solução a todos os assuntos que 
não dependessem de Aprovação da Diretoria. Esta proposta foi unanimemente Aprovada. 
Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, dos quais 
eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei a presente Ata que assino com todos os diretores 
presentes. 
 
São Paulo, 10 de Janeiro de 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata # 30 - 7 de fevereiro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 7 (sete) dias de Fevereiro de 1948, a Av. Irradiação, nº 152, reuniu-se a Diretoria 
Executiva da União Social Espírita com a presença dos confrades Domingos Azeredo, 
Carlos Jordão da Silva, Waldomiro Silva Santos, E. de Almeida Prado Filho, que viera 
reassumir o cargo de 2º Tesoureiro do qual esteve afastado por licença, e Emílio Manso 
Vieira, teve início a reunião sob a presidência do confrade Domingos Azeredo. Depois da 
prece inicial foi dada a palavra ao Secretário, que leu uma carta a ser enviada ao Conselho 
Deliberativo, na qual expunha a atitude de várias entidades federativas do País em face da 
sugestão pró Congresso Espírita Nacional, bem como a recusa da Federação Espírita 
Brasileira. Foi lida uma carta do confrade Francisco da Silva Cordeiro, solicitando a tribuna 
da U.S.E. para uma homenagem que pretendia prestar a esta entidade. Posto o assunto em 
discussão, ficou deliberado que a U.S.E. não tendo tribuna e não sendo justo proporcionar 
um ambiente para que alguém lhe preste homenagem, fato este que deverá ser efetuado em 
um ambiente alheio ao seu recinto, que se escrevesse ao mencionado confrade 
aconselhando-o a se dirigir diretamente à Federação, pois esta entidade é quem poderá 
decidir com respeito à tribuna. Foi apresentado o pedido de demissão do confrade Antonio 
Soares de Carvalho, alegando não poder continuar fazendo parte da Comissão Diretora do 
Departamento da Juventude da U.S.E. Posta em discussão, todos concordaram em que lhe 
fosse concedida visto o mesmo confrade ter-se manifestado verbalmente a membros da D.E., 
confirmando a sua resolução, dizendo que fazia, por simples questão administrativa da 
União da Mocidade que reclamava os seus trabalhos. Ficou resolvido que a Secretaria 
escrevesse ao Conselho Deliberativo comunicando que já está em atividade esperando 
deliberações de dois meses que ainda não foram encaminhadas a D.E. Pela Tesouraria foi 
apresentado o seguinte balancete de 10 a 31 de janeiro de 1948: Saldo em 10-1 Cr$ 2.111,00. 
Recebimentos Cr$ 3.649,00. Pagamentos Cr$ 1.086,40. Saldo em 31-1 Cr$ 4.673,60. Este 
balancete foi posto em discussão e Aprovado. Tendo declarado o Departamento de 
Propaganda que nada havia a relatar e que somente na próxima reunião iria apresentar 
matéria para a continuação da propaganda, foi em seguida passada a palavra ao confrade E. 
Almeida Prado que disse ter reassumido o cargo bem disposto ao trabalho e com esperança 
de levar avante o setor que lhe fora confiado. Agradecendo o retorno do confrade, o sr. 
Presidente disse algumas palavras de estímulo e pediu que constasse dessa Ata a justificação 
apresentada pelo confrade Aristóteles Soares da Rocha que por motivos imperiosos não 
pode comparecer a reunião. Em seguida o confrade Emílio Manso Vieira ficou incumbido 
de representar a U.S.E. no festival do C. E. Camilo Flamarion, recebendo autorização para 
despesas de condução por automóvel, em vista da carência de tempo de que dispõe. Nada 
mais havendo a tratar o sr. Presidente declara encerrada a reunião, da qual eu, Emilio 
Manso Vieira, servindo como Secretário dos trabalhos, mandei lavrar esta Ata que conferi, 
achei de acordo e assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 7 de Fevereiro de 1948. 
 
Assinaturas. 







Ata # 31 - 14 de fevereiro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 14 (quatorze) de Fevereiro de 1948, à Av. Irradiação nº 152, reuniu-se a Diretoria 
Executiva da União Social Espírita, com a presença dos srs. Domingos R. Azeredo, 
Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva 
Santos e Horacio Pereira dos Santos. Compareceu também o sr. Ary Lex, membro da 
Comissão Diretora do Departamento da Juventude. Sob a Presidência do sr. Domingos R. 
Azeredo foram abertos os trabalhos sendo lida a ata anterior que foi unanimemente 
Aprovada. Com a palavra o Secretário Geral informou que o sr. Waldomiro Silva Santos  
havia sido designado para representar a U.S.E. no festival dos Centros Espíritas da Saúde. 
Disse mais, que o sr. E. Almeida Prado justificou a sua ausência por motivo de enfermidade. 
A Tesouraria apresentou o seguinte balancete de 31 de janeiro a 14 de fevereiro. Saldo 
existente em 31-1 Cr$ 4.673,60. Recebimentos Cr$ 834,00. Pagamentos Cr$ 1.006,00. 
Saldo em 14-2 Cr$ 4.501,60. Este balancete recebeu Aprovação unânime. O sr. Presidente 
lembrou a necessidade de se regularizar a situação de cobranças pedindo aos presentes 
sugestões. O sr. Carlos Jordão da Silva sugeriu que se pedisse aos Centros para indicarem 
os seus cobradores, os quais poderiam fazer as cobranças nos centros próximos. Posto o 
assunto em discussão ficou resolvido que se fizesse essa consulta aos centros, digo, que se 
fizesse um apelo aos Delegados Distritais, convocando-os para reuniões mensais que seriam 
realizadas no primeiro sábado de cada mês, às 16:30 horas. O sr. Emílio Manso Vieira leu 
o 1º comunicado da semana, que foi Aprovado para publicação. Disse mais, que apesar do 
convite feito ao Conselho, ainda não havia sido recebida nenhuma colaboração dos seus 
membros. Leu também um artigo de sua autoria, que iria ainda publicar em caráter 
estritamente particular. Fez ainda uma explanação dos resultados da visita que fez 
representando a U.S.E. no festival do C. E. Camilo Flamarion, declarando que esse Centro, 
em sua ata, dedicou uma folha inteiramente à U.S.E. Informara mais, que havia sido 
chamado pelo sr. Caetano Nero, da União Federativa Espírita, que se queixa de estar a 
U.S.E. fazendo reuniões do Conselho, em caráter rotativo nas outras entidades e não na 
União, tendo o sr. Emílio Manso Vieira lembrado ao sr. Nero que todas as entidades haviam 
sido solicitadas, tendo todas, exceto a União Federativa, recebido com carinho a ideia 
concordando com essas reuniões. O sr. Caetano Nero declarou que a União não recebera 
tal solicitação. Pedindo a palavra o sr. Secretário explicou o modo como havia sido feito o 
convite a todas entidades indistintamente. Prosseguindo com os trabalhos, o sr. Presidente 
deu a palavra ao sr. Ary Lex que disse que o Departamento da Juventude havia já feito 2 
(duas) reuniões nos dias 30-1 e 13-2, nas quais foram empossados os novos colaboradores 
do Departamento, cujas subcomissões estão presentemente assim formadas: Propaganda: 
Eurípedes de Castro, Apolo Oliva Filho e Cotaldo Quatrocahi. Social: Eleuteria Malmesi, 
Elza Mazzonetto, Nancy Puhlmann e Nair de Moura. Estudos: Alcides Luiz Ferreira, Dr. 
José Pimenta Filho, Dr. Homero Pinto Valada, Arnaldo Viana e José Cyrne. Disse mais, 
que o Departamento iria realizar em 6-3-948 um festival de unificação das juventudes, na 
sede da Liga Espírita. Sendo 7 (sete) as juventudes, todas se farão representar por oradores 
que ocuparão a tribuna por somente 8 (oito) minutos cada. Continuando, comunicou que 
iria ser realizado o Congresso dos Jovens do Rio e propôs que o Departamento da U.S.E. 
se congratulasse com os organizadores daquele Congresso. Ficou  resolvido que o sr. Ary 
Lex redigiria o ofício que, depois de aprovado pela Diretoria Executiva, seria comunicado 
aos Congressistas. Continuando, o sr. Ary Lex disse que, com a demissão do sr. Antonio 
Carvalho havia necessidade de preenchimento dessa vaga e que havia sido feita consulta à 



srta. Nancy Puhlmann que se prontificara a aceitar o cargo somente pelo tempo de 3 ou 4 
meses, prazo esse em que o sr. Antonio Carvalho não podia estar a testa de seu setor. 
Submetido à discussão ficou aprovado que se aceitasse a indicação da srta. Nancy 
Puhlmann para preencher tal vaga, ficando a mesma ainda fazendo parte da subcomissão 
social. A seguir o sr. Presidente chamou a atenção para alguns tópicos do Plano Provisório 
para organização das juventudes, tendo sr. Ary Lex anotado as retificações aprovadas. 
Continuando, o sr. Presidente comunica que já estava próximo o terceiro sábado do mês 
cedido pela Sinagoga, para orador da U.S.E. Sobre este assunto o Conselho já  resolvera, 
tendo sido indicado o orador, porém a Diretoria Executiva ainda não havia recebido ordens 
oficiais do Conselho para por em execução tal medida. O sr. Carlos Jordão comunicou que 
a Secretaria recebera um recado telefônico do sr. Herculano Pires, no qual este comunicava 
que estava autorizado pelo Conselho a fazer esse aviso por telefone à D.E., ordenando a 
Secretaria que providenciasse a expedição de convites aos membros da U.S.E. para 
comparecerem à reunião que a U.S.E. promoveria hoje, 14 de fevereiro, as 8:30 horas, na 
Sinagoga Espírita, em homenagem a Ghandi. O sr. Carlos Jordão propôs que o sr. Ary Lex, 
como membro do Conselho, levasse tal fato ao conhecimento daquele órgão, o que foi 
Aprovado. Em vista de, na data de hoje se realizar a reunião acima mencionada, o sr. 
Aristóteles Soares Rocha ficou incumbido de comparecer a esse festival a fim de indagar 
aos srs. Conselheiros da U.S.E. se esta reunião suprime a que deveria ser realizada no 
terceiro sábado do mês, sendo que o resultado dessa consulta deveria ser imediatamente 
transmitido à Secretaria para as providências necessárias. Nada mais havendo a tratar, o sr. 
Presidente declarou encerrados os trabalhos dos quais eu, Horácio Pereira dos Santos, lavrei 
esta ata que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 14 de Fevereiro de 1948. 
 
Assinaturas. 











Ata # 32 - 21 de fevereiro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 21 (vinte e um) de Fevereiro de 1948, a Av. Irradiação nº 158, reuniu-se a Diretoria 
Executiva da União Social Espírita, com a presença dos srs. Domingos R. Azeredo, Carlos 
Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, E. Almeida Prado Filho, Waldomiro Silva Santos e 
Horacio Pereira dos Santos. Compareceram também o sr. Hermínio Vicente, da Comissão 
Diretora do Departamento da Juventude. Sob a presidência do sr. Domingos Azeredo, 
foram abertos os trabalhos, tendo sido inicialmente dada a palavra ao sr. Hermínio Vicente 
que historiou os trabalhos do Departamento da Juventude e comunicou que a Festa de 
Congraçamento da Juventude estava marcada para o dia seis (6) de março próximo, cuja 
festividade seria efetuada no Salão da Liga Espírita do E. de S. Paulo. Sobre esta realização 
o sr. Hermínio Vicente pediu que a Secretaria enviasse circulares convidando todos os 
centros, pedido este que foi tomado em consideração pela mesa. A seguir foi lida a ata 
anterior que recebeu aprovação unânime. O Tesoureiro Adjunto sr. Waldomiro Silva 
Santos apresentou o balancete de 15 a 21 de Fevereiro, com os seguintes dados: Saldo em 
15-2-948 Cr$ 4.501,60. Recebimentos Cr$ 866,00. Pagamentos Cr$ 292,00. Saldo em 21 
de fevereiro Cr$ 5.075,60. Este balancete foi unanimemente Aprovado. Pelo confrade 
Emílio Manso Vieira foi lido o comunicado da semana que foi aprovado para publicação. 
Prosseguindo, o sr. Emílio Manso Vieira disse da intenção que tinha de escrever artigos 
para serem publicados em jornais e revistas estrangeiras, o que dependia somente de receber 
ele a devida autorização da Diretoria. Tal pedido foi atendido, recebendo o confrade Emílio 
Manso Vieira a devida autorização do Departamento de Estatística, o sr. Almeida Prado 
disse que, para reiniciar as atividades já tivera em contato com a Secretaria e pediu que se 
ordenasse a impressão das listas para coleta de dados estatísticos. Este pedido foi Aprovado, 
ficando a Secretaria autorizada a providenciar a respeito. Com a palavra a Secretaria Geral, 
o sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que já haviam sido convidados os delegados 
distritais, para a próxima reunião do dia 6 de março. Com relação ao pedido do sr. 
Francisco Cordeiro, para ocupar a tribuna a fim de homenagear a U.S.E., ficou resolvido 
que a Secretaria escrevesse ao referido confrade convidando-o a comparecer em nossa sede 
a fim de serem trocadas impressões e para que ele, expondo claramente a sua intenção, 
pudesse esclarecer (sobre) o ponto sobre o qual quer falar. Continuando, o Secretário Geral 
comunicou que a U.S.E. recebera convite da União  Municipal Espírita de Taubaté, para 
comparecer às festividades da Semana Espírita, a se realizarem de 24 a 31 de março. Depois 
de algum estudo ficou resolvido e aprovado que a U.S.E. credenciasse o sr. Pedro de 
Camargo, para representá-la no dia 24 e o sr Emílio Manso Vieira para representá-la nos 
dias 27 e 28, convidando-se ainda um conselheiro para a representação nos outros dias e 
estendendo-se este último convite ao Delegado Regional da Zona respectiva. A seguir o 
Secretário leu o relatório apresentado por Sra. Nair de Moura, expondo os trabalhos como 
Delegado Distrital. Este relatório foi muito apreciado e aprovado. Leu mais a carta enviada 
pela Liga Espírita do E. de S. Paulo, na qual esta comunica a substituição do seu 
representante legal junto a U.S.E. Ficou resolvido que essa carta fosse encaminhada ao 
Conselho. A seguir o sr. Secretário propôs que se pedisse ao Conselho para indicar as 
pessoas, digo, os seus membros que podem ocupar as tribunas cedidas pelas entidades. Esta 
proposta foi aprovada, tendo o sr. Presidente proposto também que se escrevesse à União 
Federativa Espírita confirmando o pedido de tribuna e cessão de local para as reuniões 
rotativas do Conselho, isto no caso daquela entidade não receber a carta que há dois dias, 
nesse mesmo sentido, a Secretaria lhe havia enviado. Esta proposta também foi aprovada. 



Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos dos quais eu, 
Horácio Pereira dos Santos, lavrei esta ata que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 21 de fevereiro 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata # 33 - 28 de fevereiro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 28 (vinte e oito) de Fevereiro de 1948, à Av. Irradiação, nº 158, reuniu-se a Diretoria 
Executiva da União Social Espírita, com a presença dos srs. Cte. Edgard Armond, 
Domingos R. Azeredo, Aristóteles Soares Rocha, E. Almeida Prado Filho, Emílio Manso 
Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. A ausência do confrade 
Carlos Jordão da Silva foi justificada pela necessidade de seu comparecimento à Sessão do 
Conselho, que se achava reunido nesta data. Retornando ao seu posto, o sr. Cte. Edgard 
Armond assume a Presidência declarando abertos os trabalhos e dando inicialmente a 
palavra ao Sr. Domingos Azeredo que, dirigindo-se aos presentes declarou estar presente à 
reunião somente em caráter informativo e para entregar novamente ao sr. Cte. Armond a 
direção da Diretoria. Disse mais, que desejava despedir-se dos seus companheiros de 
Diretoria, pois que, por força dos estatutos, não ocupava mais o cargo de Vice-Presidente, 
isto em vista de ter sido substituído no cargo de representante da Liga Espírita do E. S. 
Paulo, do que resultou o seu cancelamento do quadro do Conselho e consequente perda 
de cargo na Diretoria. O sr. Presidente historiou o motivo do afastamento desse nosso 
confrade, tendo todos, sem exceção, lamentado a perda desse esforçado e competente 
companheiro de trabalho. Prosseguindo o sr. Presidente comunica que fora nomeado para 
representante no Brasil da Confederação Espírita Pan-Americana, mas que, sendo contrário 
a posição de destaque e achando que tal nomeação devia recair sobre elementos do Rio de 
Janeiro, resolvera remeter a comunicação ao Conselho, para que este resolvesse se devia a 
U.S.E. aceitar a liderança desse Congresso no Brasil ou se devia o caso ser encaminhado à 
Federação Espírita Brasileira. A seguir foi lida a ata anterior que recebeu aprovação 
unânime. Continuando, o sr. Presidente comunicou que havia sido recebida a visita do 
Delegado Regional de Barretos, o qual havia pedido que a U.S.E. e a Juventude Espírita se 
fizessem representar nas festas da Semana Espírita, que seriam realizadas naquela cidade no 
mês de março. Propôs então o sr. Presidente que em vista de constar do programa da U.S.E. 
a visitação a centros do Interior, se aproveitasse esta oportunidade para combinar a reunião 
de todos os membros das Uniões Municipais, nos locais das comemorações das Semanas 
Espíritas, em outras festividades, ocasiões em que a U.S.E. enviaria delegação para entrar 
em entendimentos direto com todos, estudando as necessidades de cada um e prestando os 
conselhos e orientações que se fizerem necessárias. Esta proposta foi unanimemente 
aprovada. Tomando a palavra a Secretaria, assistida no momento pelo sr. Emílio Manso 
Vieira, este comunicou que havia sido dirigido convite ao sr. Joaquim Cordeiro para 
comparecer à Secretaria para tratar do assunto de oferecimento para fazer uma conferência, 
porém o interessado não comparecera até o momento. Continuando, leu o relatório da 
Diretoria que fora enviado ao Conselho. Da Tesouraria foram prestadas contas pelo sr. 
Waldomiro Silva Santos que submeteu à mesa o seguinte balancete: Saldo de 21-2 
Cr$ 5.075,60. Recebimentos Cr$ 368,00. Pagamentos Cr$ 3.553,50. Saldo em 28-22-948 
Cr$ 1.890,10. Este balancete foi unanimemente Aprovado. Nada mais havendo de 
expediente, o sr. Presidente deixa a palavra livre para assuntos extras, tendo o sr. Aristóteles 
proposto para cobrador o filho de uma senhora do seu conhecimento. Esta proposta foi 
aprovada em princípio, devendo o interessado ser convidado a assumir o cargo em caráter 
experimental. O sr. Emílio Manso Vieira leu o comunicado 35, que foi aprovado para 
publicação e convidou os membros da Diretoria a escreverem artigos sobre a U.S.E., 
colaborando assim na parte de propaganda. O sr. Almeida Prado comunicou que a sra. 
Nair de Moura, pedira licença para não comparecer a reunião dos delegados distritais, no 



próximo sábado, pois ela já vem fazendo de motor-próprio, aquilo que se pretende pedir na 
referida reunião. Este pedido de licença foi Aprovado. O sr. Waldomiro Silva Santos expôs 
os resultados do seu comparecimento, representando a U.S.E., na reunião dos Centros da 
Saúde, de onde voltara muito bem impressionado. Pediu mais à Diretoria, permissão para 
procurar promover no bairro de Sant’Ana uma reunião idêntica à que foi realizada na Saúde. 
Por unanimidade foi aceito o oferecimento do confrade Waldomiro Silva Santos de se 
interessar por tal iniciativa, atitude essa merecedora dos maiores louvores. O sr. Aristóteles 
Rocha disse que falara em nome da U.S.E. no Centro E. Divina Providência, onde 
comparecera a convite. O sr. Emílio Manso Vieira comunicou que comparecera à reunião 
de instalação do Club de Jornalistas Espíritas, de onde voltara bem impressionado com a 
intenção demonstrada de ser dado apoio à U.S.E. Comunicou mais, que nessa reunião fora 
sugerida a filiação a U.S.E., pedido esse que deveria ser apresentado dentro da próxima 
semana. 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, 28 de fevereiro de 1948. 
 
Assinaturas. 











Ata # 34 - 6 de março de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos seis (6) dias de Março de 1948, à Av. Irradiação, antiga Rua Maria Paula 182, reuniu-
se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, com a presenta dos Srs. Cmte. Edgard 
Armond, Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, E. 
Almeida Prado, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Compareceu 
também a Srta. Nancy Puhlmann membro da Comissão Diretora do Departamento da 
Juventude. Abertos os trabalhos pelo presidente Sr. Cmte. Edgard Armond, foi a seguir 
lida a ata anterior que recebeu aprovação unânime. Dada a palavra ao Secretário Geral o 
Sr. Carlos Jordão da Silva apresentou à mesa os seguintes documentos: a) Ofício do 
Conselho, digo cópia de ofício enviado ao Conselho, pedindo providências para a 
padronização de Distritos Espíritas; solicitando a colaboração dos Conselheiros na 
propaganda da USE; enviando ao Conselho a escala dos Conselheiros destacados para 
ocuparem a tribuna. B) Carta recebida da União Espírita Mensageiros da Paz Luz Verdade, 
na qual esta reclama a falta de visita de representantes da USE. c) Ofício do Membro 
Regional da 6ª Zona comunicando a próxima realização da 2ª Semana Espírita de Barretos, 
reiterando ser desejo dos seus organizadores que a USE patrocine tal realização, sem ficar 
sujeita a ônus de qualquer espécie. Entrando este assunto em discussão, foi resolvido que 
esse pedido fosse atendido tendo o Sr. Presidente proposto o nome do Dr. Julio de Abreu 
para representar a USE. d) Carta do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, de Porto Feliz 
pedindo representação da USE para a comemoração da data da passagem para o além do 
codificador Allan Kardec. Posto este assunto em discussão, e tendo o convite sido feito 
diretamente por um centro em vez de o ser pela União Municipal ficou resolvido que se 
mandasse telegrama ao referido Centro perguntando se tal festividade é feita em 
entendimento com a União Municipal. A seguir o Sr. Presidente repassa o programa de 
trabalho para um ano, depois ao que ficou resolvido que se oficiasse ao Conselho, pedindo 
informes sobre o pé em que está as cotas da Revista da USE. Com a palavra a Tesouraria, 
o Sr. Waldomiro apresentou o balancete financeiro da última semana, no qual se constatou 
os seguintes dados. Saldo de 28-2 Cr$ 1.890,10 Recebimentos Cr$ 1.685,00. Pagamentos 
Cr$ 1.000,00 Saldo em 6-3-948 Cr$ 2.575,10. Este balancete foi unanimemente Aprovado. 
Apresentou mais o Balanço do Exercício de 1947 e a Conta de Resultados do mesmo 
Exercício, que são abaixo transcritos: Conta de Resultados do Exercício: Débito: Despesas 
Gerais Cr$ 7.765,80. Boletim da USE Cr$ 4.625,00. Despesas com o 1º Congresso Cr$ 
1.796,00. Selos do Correio Cr$ 1.619,00 – Publicações e Anúncios Cr$ 1.365,60 Impressos 
Cr$ 1.225,00 – Despesas de Representações Cr$ 478,00 Comissões/Demissões Cr$ 324,00 
– Gratificações Cr$ 400,00 – Estampilhas Cr$ 50,00 – Telegramas Cr$ 8,60. Patrimônio 
Cr$ 14.089,80 – Crédito- Mensalidades Cr$ 11.656,20 – Donativos para o Boletim Cr$ 
2.000,00 Donativos em móveis Cr$ 1.780,00. Donativos em Dinheiro Cr$ 16.749,62 – 
Donativo em objeto Cr$ 20,00. Contribuições de Conselho e Diretoria Cr$ 1.360,29 – O 
Balanço Geral apresentava os seguintes dados. Ativo – Cr$ 1.056,00 – Caixa Econômica 
Federal Cr$ 3.750,00 – Móveis e Utensílios Cr$ 9.082,90 – Objetos de Escritório Cr$ 
200,00 Passivo – Patrimônio Cr$ 14.088,80. Tanto a conta de Resultados como o Balanço 
foram Aprovados tendo sido assinados pelo Presidente, 2º Tesoureira. 1º Secretário e 
Secretário Geral. Dada a palavra ao Departamento de Propaganda, o sr. Emílio Manso 
Vieira leu o comunicado nº 36 que foi Aprovado para ser publicado na Imprensa profana. 
O referido confrade também foi autorizado a mandar publicar os documentos do Balanço 
de 1947, na Imprensa Espírita. O sr. E. Almeida Prado disse que estava aguardando que 



fossem impressos os questionários Estatísticos, tendo o sr. Presidente feito entrega àquele 
confrade do modelo do referido questionário, para que o sr. Almeida Prado o examinasse 
antes de ser enviado à tipografia. A seguir o Sr. Presidente comunicou que achando-se 
presente a Srta. Nancy Puhlmann, ficava a mesma empossada ao cargo de membro da 
Comissão Diretoria da Juventude, digo do Departamento de Juventude. A Srta. Nancy 
Pulhmann, então, fez algumas explanações sobre os trabalhos do Departamento e 
comunicou que no dia de hoje ia ser realizado o festival, nos salões da Liga Espírita; pediu 
autorização, que foi concedida por Aprovação unânime, para o Departamento dispender 
até Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) destinado a aquisições de flores para ornamentação do salão. 
Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados, tendo sido por mim, Horario 
Pereira dos Santos, lavrada esta Ata que assino juntamente com todos os presentes. 
 
São Paulo, 6 de março de 1948. 
 
Assinaturas. 











Ata # 35 - 13 de março de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 13 (treze) dias de Março de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União 
Social Espírita, com a presença dos Srs. Cte. Edgard Armond, Aristóteles Soares 
Rocha, Carlos Jordão da Silva, E. Almeida Prado Filho, Emílio Manso Vieira, 
Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Abertos os trabalhos pelo 
Presidente Sr. Cmte. Edgard Armond, passou-se à leitura da Ata Anterior, a qual 
foi unanimemente Aprovada. Não havendo nada de expediente a tratar, o Sr. 
Presidente deu a palavra à Secretaria Geral, tendo o Sr. Carlos Jordão da Silva 
apresentado o Ofício recebido do Conselho, referente às resoluções tomadas em 
sua última reunião, destacando-se o tópico referente à Aprovação da realização do 
Congresso de Unificação Espírita dos Estados para cuja efetivação devia ser 
constituída uma Comissão Mista, ampla, composta de elementos da Diretoria 
Executiva, do Conselho e de elementos outros das quatro Entidades, Comissão 
essa que seria indicada pela D.E. Tomando a palavra, o Sr. Presidente esclareceu 
que, consoante informações de elementos do Conselho, o ofício em questão não 
estava conforme o que de fato havia sido aprovado na última reunião daquele 
órgão. Pedindo a palavra, o Dr. Ary Lex, membro do Conselho, que compareceu 
à reunião da D.E como membro da Comissão Diretora do D. da Juventude, 
procurou dar conhecimento do que realmente ficara resolvido na reunião do 
Conselho, porém muito não lhe foi possível adiantar, dado a confusão verificada 
no Conselho em torno dos assuntos discutidos e dos aprovados. O sr. Presidente 
disse então que seria interessante a D.E apontar 3 ou 4 membros para a 
composição da referida comissão, e depois levar os nomes escolhidos ao 
conhecimento do Conselho. Tal comissão trabalharia adstrita à Diretoria 
Executiva que superintenderia todo o trabalho. Aprovados os nomes pela D.E, a 
relação dos componentes seria encaminhada ao Conselho, o qual, se concordasse, 
estaria comprovado que a resolução tomada em sua ultima reunião não estava 
fielmente transcrita no ofício e que, se este documento fosse a expressão exata do 
desejo do Conselho, este não aceitaria a comissão apresentada pela D.E, e esta, 
então, depois procederia de acordo com o contido no citado ofício. A proposta 
do sr. Presidente foi unanimemente Aprovada e, depois de varias sugestões e 
estudos ficou a Comissão em questão integrada pelos seguintes nomes: Herculano 
Pires, Domingos R. Azeredo, Benedito Godoy Paiva e Bruno Severino, ficando 
assim distribuídos os encargos: Herculano Pires – Propaganda; Domingos R. 
Azeredo – Secretaria e Tesouraria; Benedito Godoy Paiva – Reuniões e Visitas = 
Bruno E. Severino – Recepção e Hospedagem. Depois do Conselho aprovar uma 
Comissão, a mesma seria desdobrada em setores confiados a outros elementos que 
completariam com os eleitos. A seguir o Sr. Carlos Jordão leu a carta do confrade 
João Jorge Cordeiro, o qual, por ter transferido residência para Sorocaba, pedia 
demissão do cargo de Conselheiro. Posto o assunto em discussão, e em vista da 
operosidade demonstrada por aquele confrade, que se subdividia nas mais tarefas 
como membro da USE, ficou resolvido que se sugerisse ao Conselho considerar 
tal elemento, dando-lhe qualquer encargo para ser desempenhado em Sorocaba 
ou concedendo-lhe licença por tempo indeterminado. Prosseguindo, o Sr. 
Secretário Geral expôs todos as providências tomadas na última semana pela 
Secretaria, destacando-se a indicação dos seguintes elementos: Dr. Julio de Abreu, 



Emílio Manso Vieira e Sta. Nancy Puhlmann para integrarem a comissão que 
deverá representar a USE na festividade da Semana Espírita de Barretos. A 
Tesouraria, por intermédio do Sr. Waldomiro Silva Santos, apresentou o seguinte 
balancete, que foi unanimemente Aprovado. Saldo em 6-3-948 Cr$ 2.575,10. 
Recebimentos Cr$ 854,00. Pagamentos Cr$ 50,00. Saldo em 13-3-948 Cr$ 
3.379,10. Do Departamento de Estatística o Sr. Almeida Prado declarou que o 
Questionário estava em ordem, podendo ser o mesmo enviado à tipografia. Sobre 
este assunto a Secretaria ficou autorizada a providenciar. Transferida a palavra 
para o Departamento da Juventude, o Dr. Ary Lex relatou os trabalhos e 
resoluções do Departamento e comunicou que o festival de Unificação da 
Juventude fora realizado com inteiro êxito. O sr. Emílio Manso Vieira leu o 
comunicado nº 37, que foi Aprovado para publicação na Imprensa Profana. Nada 
mais havendo a tratar o sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, dos quais 
eu, Horario Pereira dos Santos, lavrei esta ata que assino com todos os Diretores 
presentes. 
 
São Paulo, em 13 de março de 1948. 
 
Assinaturas. 











Ata # 36 - 20 de março de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 20 (vinte) dias de Março de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença do Srs. Cte. Edgard Armond, Aristóteles Soares Rocha, Carlos 
Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos 
Santos. Deixou de comparecer o confrade E. Almeida Prado Filho, por ter que se submeter 
a uma pequena intervenção cirúrgica. Abertos os trabalhos pelo Presidente. Sr. 
Comandante Edgard Armond, foi por este dada a palavra ao 1º Secretário para a leitura da 
Ata Anterior. Lida esta, o Sr. Carlos Jordão pediu retificação quanto ao aproveitamento da 
colaboração do confrade João Jorge Cordeiro, aproveitamento esse que seria feito pela 
Diretoria Executiva e não pelo Conselho Deliberativo. A seguir foi a referida Ata posta em 
discussão tendo sido unanimemente Aprovada com a retificação acima. Passada a palavra 
para a Secretaria Geral o confrade Carlos Jordão da Silva leu a cópia do ofício enviado pela 
DE ao Conselho comunicando as resoluções da última reunião e pedindo resposta e 
solução para casos ainda pendentes. Leu mais os convites enviados à USE pelos Centros 
Espíritas de Caridade Jesus, Maria, José, de Santo André e Irmã Carolina da Capital, para 
se fazer representar nos festivais que vão realizar no próximo dia 29. Aprovados estes 
convites, ficou indicado o Conselheiro Dr. Sebastião Guedes de Souza para representar a 
USE no C. E. da Caridade Jesus, Maria José, de Santo André, sendo que para o outro 
Centro a Secretaria iria indiciar o conselheiro que morasse mais perto. Prestando contas 
da Tesouraria, o sr. Waldomiro Silva Santos leu o balancete da última semana, 
apresentando os seguintes dados: Saldo de 13 de março Cr$ 3.379,10 – Recebimentos Cr$ 
598,00 – Pagamentos Cr$ 45,00 Saldo em 20 de março Cr$ 3.932,10. Este balancete foi 
unanimemente Aprovado. Departamento de Propaganda: o confrade Emílio Manso Vieira 
leu o comunicado da Semana, que foi aprovado para publicação. Pedindo a palavra o 
confrade Aristóteles Soares Rocha comunicou que o Sr. Henrique Ramos demonstrara 
desejo de trabalhar para USE, ficando então resolvido que se comunicasse este para 
delegado distrital da Mooca, desde que o atual titular não estivesse produzindo. No caso de 
estar este último desempenhando com eficiência o seu cargo, então a zona distrital seria 
dividida entre os dois, aproveitando-se a colaboração de ambos. O sr. Emílio Manso Vieira 
comunicou que na próxima quarta-feira seguiria com o Dr. Julio de Abreu para Barretos, a 
fim de representar a USE nas festividades da Semana Espírita daquela cidade. A Tesouraria 
ficou autorizada a suprir as despesas da passagem para Barretos e também para Taubaté. O 
sr. Aristóteles Soares Rocha comunicou que esteve em Caçapava, onde teve a oportunidade 
de representar a USE, trazendo de lá o abraço fraterno dos caçapavenses. Comunicou mais 
que o Membro Regional daquela cidade se comprometera a comparecer a reunião da 
Semana Espírita de Taubaté. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou 
encerrados os trabalhos, dos quais eu, Horácio Pereira dos Santos, lavrei esta Ata que vai 
assinada por mim e por todos os presentes. 
 
São Paulo 20 de Março de 1948. 
 
Assinaturas.  









Ata # 37 - 27 de março de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 27 (vinte e sete) dias de Março de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, achando-se presentes os Srs. Cte. Edgard Armond, Carlos Jordão da Silva, 
Domingos R. Azeredo, Waldomiro Silva Santos, Horacio Pereira dos Santos. Deixaram de 
comparecer, por motivos justificados, os confrades E. Almeida Prado Filho, que se acha 
hospitalizado, e Emílio Manso Vieira que viajou para Barretos em desempenho da missão 
que lhe fora confiada para a representação da U.S.E. nas solenidades da semana espírita 
daquela cidade. Não houve justificação para a ausência do confrade Aristóteles Soares 
Rocha. Abertos os trabalhos pelo Presidente Sr. Cte. Edgar Armond, foi por este ordenada 
a leitura da Ata Anterior, que recebeu Aprovação unânime. Secretaria Geral: O confrade 
Carlos Jordão da Silva apresentou os seguintes documentos: 1º: Adesões dos seguintes 
Centros: C. E. Pequenino Jesus, de Franca, neste Estado, C. E. de Caridade Gonçalves 
Dias, C. E. Divino Redentor; C. E. Jesus Nazareno, estes três da Capital e enviados pelo 
Delegado Distrital da Mooca, Sr. Munir Stephan; 2º: Carta do Sanatório João Evangelista 
pedindo auxílio para a continuação das obras do Sanatório. Sobre este assunto ficou 
resolvido que, por não possuir fundos disponíveis, a U.S.E. iria dar ao Sanatório todo o 
apoio possível, inserindo ainda o apelo no Boletim de “O Semeador”. 3º: Ofício do 
Conselho dando ciência das deliberações tomadas em sua última reunião, das quais se 
destacaram os seguintes: a) eleição do confrade Domingos R. Azeredo para o cargo de Vice-
Presidente da  D.E.; b) não aceitando a comissão proposta pela D.E., para a organização e 
estudo dos planos para efetivação do Congresso Espírita Central-Sulino, comissão essa que, 
de conformidade com aprovação anterior, deveria ser mista e ampla. Sobre este último 
assunto o Sr. Presidente abriu discussão e depois de algum estudo foram trocadas ideias 
preliminares em face da atitude que a D.E. teria que tomar em virtude desse ofício, tendo 
então ficado resolvido que essa Diretoria se reunisse novamente em caráter extraordinário, 
no dia 2 (dois) de Abril próximo, a fim de que a decisão a tomar ficasse resolvida em reunião 
à qual estivessem presentes todos os diretores. Tesouraria: O Sr. Waldomiro Silva Santos 
leu o balancete da última semana, que acusou os seguintes dados: Saldo em 20 de Março 
Cr$ 3.432,10 - Recebimentos Cr$ 280,00 - Pagamentos Cr$ 1.050,00. Saldo em 27-03-1948 
Cr$ 3.162,10. Este balancete recebeu Aprovação unânime. Propaganda: O Sr. Domingos 
R. Azeredo disse que, incumbido pelo Sr. Emílio Manso Vieira, iria apresentar à mesa o 
rascunho do comunicado da Semana. Lido tal documento, não recebeu aprovação, por se 
achar prejudicado em vista de falar na realização do Congresso E. Central Sulino, para cuja 
efetivação ainda não tinha havido o prévio entendimento com outras Federações. 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 março de 1948. 
 
(a.a.) Horacio Pereira dos Santos. 
 
Em tempo: Com referência ao comunicado da semana, acima citado, onde se lê não houve 
entendimento prévio com as outras Federações, leia-se, “não tinha havido prévio 
entendimento com outras Federações por parte da U.S.E.”. Nada mais havendo a 
acrescentar fica esta ata aqui encerrada. 
 



São Paulo, 27 de março de 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata # 38 - 2 de abril de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos (2) dois dias de abril de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
achando-se presentes os Srs. Cte. Edgard Armond, Domingos R. Azevedo, Carlos Jordão 
da Silva, Aristóteles Soares Rocha, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio 
Pereira dos Santos. Assumindo a Presidência e a Comissão, o Sr. Cte. Edgard Armond 
declarou abertos os trabalhos, ordenando inicialmente que se tomasse conhecimento da 
Ata anterior, a qual depois de lida, foi unanimemente Aprovada. O confrade Aristóteles 
Soares Rocha justificou a sua ausência na reunião anterior, o que se deu por julgar ele que, 
devido a Semana Santa, não haveria trabalhos da Diretoria. A seguir o Sr. Presidente disse 
que o assunto principal que deveria ser discutido nesta reunião, era o caso da constituição 
da comissão mista, que conforme resolução do Conselho, devia ser criada para providenciar 
a realização do programa do Congresso Espírita Regional Central Sulino. Sobre este 
assunto, foi aberta discussão, tendo todos feito exposições dos seus pareceres a respeito. 
Após acurado estudo, foi o assunto posto em votação, tendo ficado unanimemente 
Aprovado que a D.E. enviasse ao Conselho Deliberativo o seguinte ofício: “Congresso 
Espírita Regional Central Sulino – Conquanto discorde da resolução do Conselho, de 
transferir para uma comissão de emergência uma tarefa executiva, que a ela compete, por 
força dos Estatutos em pleno vigor, entretanto, para não criar embaraços à realização de 
empreendimento tão necessário e útil no campo da unificação, como seja o conclave em 
vista, resolveu esta D.E., por unanimidade de seus membros, na reunião de 2 (dois) do 
corrente, convocada em caráter extraordinário, satisfazer aos desejos do Conselho, 
organizando a relação de nomes que ela julga em condições de compor a referida comissão 
mista, para que esse Conselho nomeie e credencie a referida comissão, que é a seguinte: 
Membros do Conselho Deliberativo: Dona Anita Brisa. José Herculano Pires, Dona Luiza 
Peçanha Branco e Dr. B. Milano Neto; Membros da Diretoria Executiva: Sr. Aristóteles 
Soares Rocha e E. Almeida Prado Filho; Representantes de Entidades: Benedito Godoy 
Paiva, da Federação Espírita do E. de São Paulo; Dr. Antonio D’Amoedo Neto, da Liga 
Espírita do E. de São Paulo; José dos Santos Viana , da União Federativa Espírita de São 
Paulo e Carlos Antonio Trombelli, da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; Avulsos: Américo 
Montagnini, Antenor Ramos, Antonio Zenon Trindade, Caetano Mero, Dr. Canuto de 
Abreu, Dr. Castro Carvalho, Sra. Maria Zanoni Novazzi, Romeu do Amaral Camargo e Dr. 
Romeu de Campos Vergal; Entretanto não desejando a D.E., também por votação unânime 
de seus membros, subscrever a referida transgressão Estatutária, resolveu eximir-se de 
qualquer compromisso ou responsabilidade na execução da tarefa conferida à Comissão. 
Quadro de Voluntários: - Em relação ao requerimento do confrade J. Herculano Pires, a 
D.E. esclareceu que está executando o programa de um ano aprovado pelo Conselho em 
sua reunião de Setembro do ano próximo passado. Desse programa não consta a atividade 
supra referida. Como se trata, porém, de assunto de alto interesse, a D.E. já havia iniciado, 
no corrente mês, sua execução dentro dos recursos que no momento dispõe de cujos 
resultados o Conselho Deliberativo poderá tomar conhecimento atentando para os 
relatórios mensais a serem enviados com a regularidade de sempre. Entrevista pela 
Imprensa: - A D.E. pondera ao Conselho a inconveniência de antecipar notícias sobre 
empreendimentos sem mesmo esboçados no terreno material e de difícil e complexa 
realização, como sucede com o imaginado Instituto Educacional Espírita, a que se refere a 
entrevista publicada no “Diário da Noite” de 29 do mês findo e subscrita pelo confrade e 
Conselheiro José Panetta. A D.E. considera que essa entrevista acarreta para a U.S.E. uma 



grande responsabilidade moral que, se não for concretizada no sentido da aludida 
entrevista, redundará em desprestígio para a entidade. Por outro lado, essas iniciativas 
individuais de organismos de emergência, com caráter executivos, ultimamente criados pelo 
Conselho, contrariando os Estatutos da U.S.E., comprometem e dificultam a tarefa 
executiva da D.E. – Em consequência, a D.E. propõe que qualquer entrevista ou atitude de 
caráter executivo a tomar por esses organismos de emergência, sejam subscritos pelo 
Conselho em votação ordinária.” A Secretaria Geral ficou encarregada de enviar este ofício 
com urgência, ao Conselho, que se reunirá amanhã, dia 3 de abril de 1948. Em 
prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Secretário Geral expôs o caso de estar sendo a U.S.E. 
convidada a participar de solenidades e Seminários Espíritas patrocinados por Centros 
isoladamente. Este assunto foi estudado, tendo ficado resolvido, por unanimidade, que a 
D.E. não enviasse delegações a Semanas Espíritas e outras solenidades, quando as mesmas 
não fossem promovidas ou patrocinadas pelas Uniões Municipais Espíritas ou por 
Membros Regionais do Conselho. Pedindo a palavra o confrade Emílio Manso Vieira em 
um documento que recebera da Comissão de Educação, criada pelo Conselho, pedindo a 
referida comissão que tal documento fosse encaminhado à Imprensa, para publicação, 
gerando o assunto em torno da campanha para a fundação do Instituto Espírita de 
Educação do E. de S. Paulo. Sobre este assunto, não pôde a D.E. resolver, o que ficava 
reservado ser feito tão logo o Conselho deliberasse sobre o ofício acima transcrito que lhe 
ia ser enviado. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os 
trabalhos dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta Ata que vai assinada por 
mim e por todos os presentes. 
 
São Paulo, 2 de abril de 1948. 
 
Assinaturas. 













Ata # 39 - 10 de abril de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez (10) de abril de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
achando-se presentes os Srs. Cte. Edgard Armond, Domingos R. Azevedo, Carlos Jordão 
da Silva, Aristóteles Soares Rocha, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio 
Pereira dos Santos. Compareceu também o Sr. Hermínio Vicente, da Comissão Diretora 
do Departamento da Juventude. Abertos os trabalhos pelo Presidente Sr. Comandante 
Edgard Armond, ordenou este a leitura da Ata Anterior, que foi unanimemente Aprovada. 
Pedindo a palavra para se reportar a assunto da referida Ata o Sr. Emílio Manso Vieira 
propôs que a U.S.E. aceitasse todos os convites que lhe fossem dirigidos, individualmente, 
por centros sediados em cidades onde não houvessem Uniões Municipais formadas, 
convites esses referentes a representação da U.S.E. em festivais e solenidades. Secretaria: O 
Sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que ainda não havia tido resposta oficial do Conselho 
ao ofício que a U.S.E. remetera a esse órgão. Sobre este assunto o Sr. Presidente esclareceu 
que soubera que o Conselho resolveu entregar a direção do Congresso Espírita Central 
Sulino, à Diretoria Executiva. Em vista disso, a Secretaria já enviara telegramas a todas as 
Federações Estaduais, para que estas enviem seus votos sobre se concordam ou não que a 
eleição desse conclave fique confiada à U.S.E. Continuando o Sr. Carlos Jordão da Silva 
leu o ofício da União Municipal Espírita de Bauru, oferecendo a colaboração da U.S.E. nas 
atividades daquela cidade, cuja representação esteve a cargo do Dr. Luiz Monteiro de 
Barros. Ao mesmo tempo, convidavam novamente a U.S.E., solicitando mais uma 
representação. Sobre este assunto, ficou resolvido que se escrevesse uma carta sintética a 
U.M.E. e outra mais detalhada ao membro regional Sr. Previdelli, explicando as 
dificuldades de representantes da U.S.E. serem escalados para o meio da semana, e fazendo 
ver que isso será fácil quando as reuniões se realizam aos sábados. O Sr. Jordão leu a seguir 
um ofício da U.M.E. de Taubaté, agradecendo a representação da U.S.E. e solicitando um 
orador por mês para reuniões que pretende realizar. Também foi resolvido responder a essa 
U.M.E. expondo as dificuldades que se apresentam e lembrando àquela União que para 
essas reuniões, ela deve destacar oradores dentre os componentes do quadro. Por sugestão 
do Sr. Presidente ficou resolvido que, sempre que possível, a U.S.E. enviasse representantes 
para as cidades de Santos, Sorocaba e outras próximas. Ficou também resolvido que se 
sugerisse a realização de uma Semana Espírita em Piracicaba, com a reunião de toda a zona 
5, semana essa que poderia ser marcada para a 2ª quinzena de abril ou 1ª de maio, e também 
uma manifestação qualquer em Rio Preto, para a 1ª quinzena de junho. Sobre estas 
resoluções a Secretaria ficou incumbida de escrever às respectivas U.M.E.s para apoiarem 
essas realizações, e aos Membros Regionais para providenciarem a respeito. Tesouraria: o 
Sr. Waldomiro Silva Santos leu o seguinte balancete: Sado em 27-3 Cr$ 3.162,10 – 
Recebimentos: Cr$ 1.847,00 – Retirada da Caixa Econômica Cr$ 2.000,00 – Pagamentos 
Cr$ 2.801,00 – Saldo existente em 10.04.948 Cr$ 4.208,10. Este balancete foi Aprovado 
unanimemente. Departamento de Propaganda:  O Sr. Emílio Manso Vieira leu os artigos 
que enviou a diversos jornais e revistas espíritas, que foram aprovados. Leu também um 
artigo para ser enviado a C.E.P.A. o qual foi Aprovado para ser subscrito pelo 
Departamento de Propaganda da Diretoria Executiva. Leu ainda o comunicado nº 40 que 
foi Aprovado. A seguir entregou à Secretaria o relatório sobre a sua ida a Barretos 
representando a U.S.E. Departamento de Juventude: O Sr. Hermínio Vicente fez um relato 
das atividades da Comissão Diretora. Sobre assuntos deste Departamento ficou resolvido 
o seguinte: Mandar às Juventudes as normas de Estatutos, que estão sendo elaborados e 



que ficarão prontos dentro de 15 dias; revisão a ser feita pela U.S.E., digo, pela D.E., no 
plano provisório do Departamento, para ser publicado e enviado à juventude. Assuntos 
Extras: o Sr. Aristóteles Soares Rocha disse que, desincumbindo-se de uma missão, deixava 
com os diretores da U.S.E. o abraço fraternal enviado pelos nossos confrades de Porto Feliz. 
Nada mais havendo a tratar, 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 diretores presentes a esta reunião. 
 
São Paulo, 10 de abril de 1948. 
 
Assinaturas. 











Ata # 40 - 17 de abril de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 17 de abril de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, com a 
presença dos Srs. Cte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, 
Aristóteles Soares Rocha, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira 
dos Santos e Antonio Previdelli. Compareceu também a Srta. Nancy Puhlmann, 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, a qual 
foi unanimemente Aprovada. O Sr. Presidente comunica a seguir que da mesa nada há a 
expor, a não ser que a U.S.E. está aguardando a resposta das Federações Estaduais sobre a 
realização do Congresso Espírita Central Sulino. Disse mais que em sessão pública, 
realizada em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, este irmão maior declara que o 
programa da U.S.E. era o programa dos Espíritos. Secretariando, digo, prosseguindo, o Sr. 
Cte. pediu aos presentes que estudassem os itens para a formação do programa do 
Congresso, a fim de serem tratadas ideias na próxima reunião. Secretaria: O Sr. Carlos 
Jordão da Silva comunicou que já haviam sido expedidas cartas aos membros regionais de 
Piracicaba e Rio Preto, de conformidade com a Ata anterior. Disse mais que dos membros 
Regionais eleitos, dois ainda não haviam respondido sobre aceitação ou recusa dos cargos, 
sendo eles o Cel. Arlindo Andrade da zona 16 e Adriano Pimentel, da zona 10. Com 
relação a este último, ficou resolvido que se escrevesse ao confrade João Jorge Cordeiro 
solicitando a este que se comunicasse com o eleito, a fim de que o mesmo se manifeste a 
respeito. O Sr. Secretário Geral comunicou que a U.S.E. de Bauru respondera à carta que 
lhe fora enviada, agradecendo e participando que ocorrerá as suas expensas todas as 
despesas do representante da U.S.E. . A Secretaria em consulta com o Sr. Presidente ficou 
incumbida da escalação de um nome para ir a Bauru. A seguir o Sr. Secretário leu o Ofício 
enviado pelo Conselho a D.E., comunicando a revogação das decisões anteriores e 
direcionando a esta Diretoria o organização e direção do Congresso Espírita Central 
Sulino. Dada a palavra ao Departamento de Juventude, a Srta. Nancy Puhlman falou sobre 
a realização do Congresso das Juventudes Espíritas a ser realizado no Rio. Em vista do 
Departamento da U.S.E. ter sido convidado diretamente o mesmo podia agora agir em 
caráter oficial e enviar circulares aos centros e juventudes sobre o assunto e reconsiderando, 
aos que já aderiram, que refizessem a adesão por intermédio do Departamento de 
Juventude. Tendo a necessidade de se retirar, o Sr. Cte. Edgard Armond transferiu a 
presidência ao Sr. Domingos R. Azeredo, o qual assumiu o cargo. Prosseguindo, Srta. 
Nancy Puhlman comunicou a próxima vinda do Sr. Leopoldo Machado, o qual vinha a S. 
Paulo com o fim de entrar em entendimentos com os dirigentes da juventude. Por proposta 
do Sr. Emílio Manso Vieira ficou resolvido que foram convocados os líderes das juventudes 
para ser estudado um plano e ser discutido com o Sr. Leopoldo Machado, plano esse que 
seria apresentado em nome das Juventudes, cujo estudo está a cargo da subcomissão de 
Estudos e Propaganda. Sobre este assunto ficou resolvido que os mesmos fossem 
apresentados a D.E. em forma definitiva, porém em caráter de projeto. Respondendo a 
consulta feita por dona Nancy, se poderia serem ministradas aulas de doutrina. A D.E. 
autorizou a mesma a dar essas aulas em caráter particular e não oficialmente, isto em vista 
da elaboração das normas ainda estar em estudo no Conselho. Tesouraria: O Sr. 
Waldomiro Silva Santos leu o balancete da última semana, apresentando os seguintes 
dados: Saldo em 10 de abril Cr$ 4.208,10 – Recebimentos: Cr$ 336,00. Pagamentos: Cr$ 
413,00. Saldo em 17.4.1948 Cr$ 4.131,10. Este balancete recebeu Aprovação unânime. 



Departamento de Propaganda: o Sr. Emílio Manso Vieira leu uma carta particular que 
recebera do confrade Agnelo Morato carta essa que foi muito apreciada. Leu mais o 
comunicado nº 41 que foi unanimemente Aprovado para publicação. A seguir o Sr. Emílio 
Manso Vieira propôs que na próxima reunião se estudasse um meio de reunir os 
presidentes das entidades Federativas do Estado, a fim de que o Presidente da D.E. expresse 
aos mesmos tudo o que a U.S.E. tem feito, isto para que os mesmos, renunciando a 
quaisquer questões particulares, reafirmassem o seu apoio a U.S.E. ou então expressassem 
os seus pontos de vista. Assuntos Internos: Tendo o Sr. Caetano Previdelli solicitado mais 
uma licença, a fim de poder com vagar solucionar os seus negócios no interior, ficou 
unanimemente resolvido que ao referido comunicado fosse concedida licença por tempo 
indeterminado. Pedindo a palavra, o Sr. Carlos Jordão da Silva propôs que se sugerisse ao 
Conselho o nome do confrade Waldomiro Silva Santos para o preenchimento da primeira 
vaga que se abrisse naquele Órgão. Esta proposta foi unanimemente Aprovada. Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente convidou a Srta. Nancy Puhlman fazer a prece final, 
depois do que declarou encerrados os trabalhos dos quais eu, Horario Pereira dos Santos 
lavrei esta Ata que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 17 de Abril de 1948. 
 
Assinaturas. 











Ata # 41 - 24 de abril de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Abril de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da 
União Social Espírita, com as presenças dos Srs. Cnte. Edgar Armond, Domingos L. 
Azeredo, Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, 
Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Compareceu também o Sr. 
Hermínio Vicente, membro da Comissão Diretora do Departamento de Juventude. 
Assumindo a Presidência, o Sr. Cte. Edgar Armond comunicou que a ausência do confrade 
E. Almeida Prado Filho ainda tinha como motivo a intervenção cirúrgica a que se 
submetera. A seguir declarou abertos os trabalhos, ordenando a leitura da Ata Anterior, a 
qual foi aprovada unanimemente. Secretaria: O Sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que 
a Comissão Pró-Fundação do Abrigo Lar das Crianças, participara a realização de seu 
festival no próximo dia 25. Tomando em consideração esse convite, ficou resolvido que a 
U.S.E. se fizesse representar pelo confrade Aristóteles Soares Rocha. Bauru: O Sr. 
Secretário Geral leu o relatório enviado à USE pelo Membro Regional da 14ª Zona, 
documento esse que foi bastante apreciado, ficando a Secretaria encarregada de responder, 
por ser esse um assunto de rotina administrativa. Delegado Distrital: O Sr. Secretário 
propôs que, para Delegado Distrital do Brás, fosse nomeado o Sr. Maia Ramos, elemento 
que sempre se mostrou disposto a colaborar. Depois de ligeira troca de pareceres, foi essa 
proposta aceita por unanimidade. União Federativa Espírita: O Sr. Secretario comunicou 
que conforme carta encaminhada ao Conselho, a União Federativa Espírita desligara-se da 
U.S.E. – Relatório nº 9: A seguir foi lido Relatório nº 9, que a D.E. enviara ao Conselho. 
Congresso Espírita: O Sr. Presidente comunicou então que ia abrir discussão em torno do 
assunto do programa para o próximo Congresso Espírita. Após estudadas trocas de 
pareceres, o Sr. Domingos Azeredo sugeriu que os itens do programa fossem apresentados 
pelo Sr. Presidente, tendo este, então, atendendo ao convite, feito a apresentação dos 3 
itens seguintes: 1º) A Unificação do Espiritismo nos Estados – Planos de Execução – 2º) A 
Unificação do Espiritismo Nacional – Sistema à adotar – 3º) Estudo de Problemas 
Fundamentais e Urgentes Referentes à Marcha do Espiritismo Nacional: Postos em 
discussão e em votação, estes três itens foram unanimemente Aprovados, devendo eles 
serem  enviados às Federações Estaduais, para serem recebidas sugestões complementares. 
– Tesouraria: O Sr. Waldomiro Silva Santos leu o Balancete da última semana, que acusou 
os seguintes dados: Em 18-4 – Saldo existente Cr$ 7.967,40 – Recebimentos entre 18 e 24, 
Cr$ 200,00 – Pagamentos entre 18 e 24, Cr$ 373,00 – Saldo existente em 24 de Abril Cr$ 
7.794,40. Este Balancete foi unanimemente Aprovado. Departamento das Juventudes: O 
Sr. Hermínio Vicente fez um relato das atividades do Departamento e comunicou que 
haviam sido expedidas circulares convidando as Juventudes do Estado à se fazerem 
representar numa reunião que o Departamento marcara para realizar em São Paulo no dia 
1º de Maio. Esclareceu que a finalidade desta reunião era para que todos resolvessem se o 
Departamento devia ou não aderir ao Congresso das Juventudes que se realizaria 
brevemente no Rio de Janeiro. Prosseguindo, o Sr. Horácio Vicente sugeriu que se pedisse 
aos organizadores das Semanas Espíritas de Piracicaba, Jacareí, e Rio Preto, para fazerem 
com que o dia dedicado às Juventudes caísse num domingo, e reservando tempo integral 
para a exposição do programa e debates do Departamento da Juventude. Esta sugestão foi 
Aprovada por todos. Departamento de Propaganda: O Sr. Emílio Manso Vieira leu o 
comunicado nº 41 que foi aprovado para publicação. Prosseguindo, o Sr. Emílio Manso 
Vieira comunicou que recebera uma carta de Franca, na qual estava constando o pedido 



para que a USE patrocinasse a Semana Espírita a ser realizada naquela cidade. Tratando-
se, porém, de uma carta particular, o Sr. Emílio Vieira disse que ia responder pedindo que 
tal convite fosse feito diretamente à U.S.E. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
declarou encerrados os trabalhos, dos quais foi por mim lavrada esta Ata, que leva a minha 
assinatura e a de todos os presentes. 
 
São Paulo, 24 de Abril de 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata # 42 - 1 de maio de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Ao 1º dia de Maio de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, com 
a presença dos Srs. Cte. Edgar Armond, Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão  da Silva, 
Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos, Horacio Pereira dos Santos. Deixaram de 
comparecer os Srs. Aristóteles Soares Rocha e E. Almeida Prado Filho, sendo que este por 
moléstia. Assumindo a Presidência, o Sr. Cte. Edgar Armond declarou abertos os trabalhos, 
depois da prece inicial. ATA: Lida a ata anterior, foi a mesma Aprovada por unanimidade. 
Programa para o Congresso Espírita: Referindo-se aos 3 (três) itens para o Programa do 
Congresso Espírita Central Sulino, o Sr. Presidente comunicou  que os mesmos, antes de 
serem enviados às Federações, deveriam ser remetidas ao Conselho Deliberativo para 
Aprovação. Secretaria: O Sr. Secretário Geral apresentou os seguintes documentos: 1º)  
Ofício do Conselho comunicando estar marcada uma reunião daquele órgão em conjunto 
com a D.E. para o próximo dia 8 (oito); 2º) Ofício da Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul, dando sua adesão ao Congresso; 3º) Comunicação da data de dia 13 de Junho 
próximo para a realização da Semana Espírita de Jacareí. Boletim “O Semeador”: O Sr. 
Presidente comunicou que o Boletim do mês de Abril ficou encarecido  com o anexo das 
palavras proferidas pelo Espírito do Dr. Bezerra de Menezes, em torno da Unificação 
Espírita, e que, para cobrir esse excesso de despesas, estava sendo feita uma coleta na sede 
da Federação. Departamento de Propaganda: O Sr. Emílio Manso Vieira leu o comunicado 
nº 42 para a Imprensa profana e outro para a Imprensa Espírita, os quais após algumas 
retificações, foram Aprovados para publicação. Passando-se a tratar de assuntos extras, o Sr. 
Domingos L. Azeredo chamou a atenção para o campo de Delegados Distritais, que está 
muito fraco, e sugeriu que fossem substituídos os Delegados que não produzem. O Sr. 
Emílio Manso Vieira disse que, com o tempo, poder-se-ia aproveitar os Dirigentes de 
Centros que têm comparecido às reuniões mensais da Federação, e que por ora seria 
conveniente deixar tudo como está. O Sr. Presidente propôs que se aplicasse publicasse no 
O Semeador um convite aos que se interessam em colaborar como Delegados Distritais. O 
Sr. Emílio Manso Vieira pediu que se registrasse o nome do confrade Miguel Perucci, para 
Delegado de Vila Prudente ou São Caetano. O Sr. Domingos R. Azeredo sugeriu que se 
perguntasse aos candidatos a zona que os mesmos preferem para o desempenho de suas 
tarefas. Todas estas sugestões e propostas foram Aprovadas unanimemente. Nada mais 
havendo a tratar, foi feita a prece de graças, depois do que 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, 1º de Maio de 1948. 
 
Assinaturas. 







Ata # 43 - 7 de maio de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 7 (sete) dias de maio de 1948 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, Waldomiro Silva Santos, Emílio Manso Vieira, 
Horacio Pereira dos Santos e dr. Ary Lex. Assumindo a Presidência o sr. Cte. Edgard 
Armond, após a prece inicial, declarou abertos os trabalhos, ordenando a leitura da ata 
anterior, a qual foi unanimemente aprovada. Anais do Congresso: O sr. Presidente 
submeteu à apreciação dos presentes a proposta da Livraria Allan Kardec para a impressão 
dos Anais do Congresso Espírita do Estado que, na quantidade de 2.000 exemplares 
importariam em Cr$ 7.500,00, porém que, desse valor a U.S.E. pagaria somente a metade, 
ou seja Cr$ 3.750,00 ficando a outra metade por conta da editora. Após algum estudo e 
tendo-se em vista as vantagens oferecidas por essa Editora, foi a proposta em questão 
unanimemente aprovada tendo a Secretaria ficado autorizada a remeter os originais à 
Editora Allan Kardec para serem impressos. Planos para o Programa de Congresso Espírita 
Central Sulino: O sr. Presidente comunicou que o plano em questão deveria ser enviado 
ao Conselho para aprovação mas que os itens do mesmo deveriam ser acompanhados das 
respectivas justificações que a mesa já elaborara e que deviam antes ser discutidos pela D.E. 
Após a leitura dessas justificações, o sr. Domingos Azeredo propôs que, após a aprovação 
do Conselho Deliberativo, além dos itens também as justificações fossem remetidas às 
Federações Estaduais. Posto o assunto em votação, foram unanimemente aprovadas as 
justificações e a proposta do sr. D. Azeredo. Congresso da Juventude: Tratando do assunto 
marginado, ficou decidido que o Departamento da Juventude deveria procurar um 
entendimento com o sr. Leopoldo Machado comprometendo-se a dar ao mesmo a adesão 
da U.S.E., digo, do Departamento da Juventude da U.S.E., no caso de contar ele com a 
maioria das Juventudes do Brasil, obrigando-se o referido confrade a não se imiscuir no 
Movimento Juvenil de São Paulo, permitindo assim que a U.S.E. possa efetivar a unificação 
das juventudes neste Estado. Com relação ainda a adesão ao mesmo Congresso, o sr. 
Presidente comunicou que o Departamento convocara uma reunião dos dirigentes das 
Juventudes, reunião essa que, praticamente fracassara. Em vista disso haviam sido expedidas 
cartas solicitando os votos das Juventudes do Interior, das quais ainda não haviam sido 
recebidas respostas. O dr. Ary Lex disse que, por resolução da Comissão Diretora do 
Departamento da Juventude, propunha que o Departamento aceitasse o convite de 
participação ao Congresso, enviando sua adesão e fazendo-se representar. Submetida a 
proposta à discussão, ficou unanimemente aprovado o seguinte: Enviar a quantia de 
Cr$ 50,00 (cincoenta cruzeiros) exigidos para a inscrição, remessa essa que seria feita à titulo 
de auxilio ao Congresso; enviar ofício à Comissão Dirigente, informando que o 
Departamento da U.S.E. se fará representar por um dos seus Diretores Departamentais. 
Nada mais havendo a tratar, 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, 7 de Maio de 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata # 44 - 15 de maio de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 15 (quinze) dias de maio de 1948 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos srs. Cmte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, Carlos 
Jordão da Silva, Aristóteles Soares Rocha, Eduardo Almeida Prado Filho, Emílio Manso 
Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Acham-se presentes também 
os membros da Comissão de Estudos Sobre o Instituto de Educação dra. Maria Francisca, 
digo, Maria L. Peçanha e dr. Sebastião Guedes de Souza. Assumindo a Presidência, o sr. 
Cmte. Edgard Armond, depois da prece inicial, declarou abertos os trabalhos, mandando 
a seguir que fosse lida a ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Respondendo 
a uma consulta da Presidência, o Secretário Geral comunicou que das cartas enviadas às 
Juventudes pedindo votos sobre a adesão do Departamento da U.S.E. ao Congresso das 
Juventudes Espíritas, haviam sido recebidas somente 3 respostas. Em vista de não se achar 
presente nenhum dos dirigentes do Departamento, ficou este assunto adiado para a 
próxima reunião. O sr. Presidente congratulou-se com a presença dos 2 membros da 
Comissão de Estudos sobre o Instituto de Educação e pediu aos mesmos que fizessem uma 
exposição acerca do pé em que estão os trabalhos da comissão, pois que em vista de não ter 
sido ainda recebida comunicação oficial do Conselho sobre a tarefa afeta à D. E. em 
conjunto com a Comissão, não podia a mesma Diretoria Executiva resolver nada. 
Aceitando o convite, o dr. Sebastião Guedes de Souza disse que, em vista da exposição feita 
pelo sr. Presidente e também pela ausência dos demais componentes da Comissão, seria 
conveniente deixar o assunto para ser tratado na próxima reunião. A seguir os membros da 
Comissão pediram licença para se ausentarem, o que lhes foi facultado. Secretaria: A 
Secretaria comunicou que Piracicaba ainda não respondera ao convite que lhe fora feito de 
promover uma Semana Espírita ou outra solenidade que congregasse todos os espíritas da 
zona. Rio Preto também ainda não respondera ao mesmo convite. Pedindo a palavra o sr. 
Almeida Prado comunicou que sabia que em Rio Preto estava sendo estudada a 
possibilidade de organizar a Semana Espírita e que em breve a U.S.E. receberia 
comunicação oficial. Tesouraria: O sr. Waldomiro Santos leu os seguintes balancetes do 
movimento da Tesouraria:  1º) Saldo em 24-4-48 Cr$ 7.794,40. Recebimentos de 24-4 a 7-
5-948 Cr$ 2.438,00. Pagamentos entre 24-4 a 7-5-948 Cr$ 2.893,20. Saldo em 7-5-948 
Cr$ 7.339,20.  2º) Saldo em 7-5-948 Cr$ 7.339,20. Recebimentos efetuados entre 7 e 15-5-
948 Cr$ 410,00. Pagamento de 7 a 15-5-948 Cr$ 36,30. Saldo em 15-5-948 Cr$ 7.712,90. 
Este dois balancetes foram unanimemente aprovados. Departamento de Propaganda: o sr. 
Emílio Manso Vieira dois comunicados sobre o próximo Congresso Espírita – sendo um 
para a Imprensa Espírita e outro para a profana os quais foram unanimemente aprovados 
para publicação. Pedindo a palavra o sr. Domingos R. Azeredo comunicou que, fazendo 
parte da comissão indicada para a recepção dos representantes uruguaios da Escola de 
Regeneração Espiritual, informara que a referida comissão comparecera à Agência de 
Ônibus, porém que os referidos confrades  não chegaram no 1º ônibus e que, da lista do 
2º ônibus, que estava atrasado 3 ½ horas, não constavam nomes de passageiros estrangeiros 
mas somente nacionais, o que fez a comissão presumir que os citados visitantes não tinham 
vindo. Pedindo a palavra o sr. Emílio Manso Vieira propôs que se convocasse os delegados 
distritais para uma reunião na 2ª quinzena de junho, a fim de se poder apurar quais os que 
podem ser aproveitados e os que devem ser destituídos. Esta proposta recebeu aprovação 
unanime. O sr. Almeida Prado propôs que o Quadro de Delegados fosse aumentado, 
proposta esta que também foi unanimemente aprovada. Nada mais havendo a tratar, foi 



feita a prece de graças, depois do que o sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, dos 
quais eu, Horácio Pereira dos Santos, lavrei esta ata que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 15 de Maio de 1948. 
 
Assinaturas. 











Ata # 45 - 22 de maio de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 22 (vinte e dois) dias de maio de 1948 reuniu-se a Diretoria  Executiva  da União Social 
Espírita, achando-se presentes os srs. Cmte. Edgard  Armond, Domingos  R. Azeredo, Aris-
tóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Eduardo Almeida Prado Filho, Emílio Manso 
Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Assumindo a Presidência o 
sr. Cmte Edgard Armond, após a prece inicial, declarou abertos os trabalhos, ordenando a 
leitura da ata anterior, a qual foi unanimemente aprovada. Secretaria: O sr. Carlos Jordão 
da Silva, expondo os assuntos da Secretaria, comunicou que a U.M.E. de Piracicaba oficiara 
à U.S.E. dizendo achar prematura a realização de qualquer Semana Espírita naquela cidade, 
por ainda não ter sido completada a adesão de todos os Centros daquela zona. Falou tam-
bém sobre a Semana Espírita de Sorocaba, para  a qual havia sido destacado o conselheiro 
Benedito Godoy Paiva como representante da U.S.E. Sobre este mesmo assunto ficou re-
solvido que se enviasse um telegrama ao confrade João Jorge Cordeiro, para que este tam-
bém representasse a U.S.E. juntamente com o sr. Godoy Paiva. O sr. Secretário Geral co-
municou também que no dia de hoje tomara posse a nova Diretoria da Juventude Espírita 
da Liga E. do E. de S. Paulo, para cuja solenidade fora a U.S.E. convidada. Para representar 
a U.S.E. nesse ato solene foi destacado o confrade Aristóteles Soares Rocha. Congresso da 
Juventude Espírita: Com relação as consultas feitas aos Grupos Juvenis do Interior, sobre a 
participação de Representante da U.S.E. ao Congresso Juvenil a se realizar no Rio de Ja-
neiro, o sr. Secretário Geral informa terem sido recebidas somente 7 (sete) respostas, das 
quais a maioria se mostrando favorável. Sobre esse assunto o sr. Presidente comunicou que 
havia tido entendimento direto com o sr. Leopoldo Machado, o qual concordou com as 
propostas apresentadas pela U.S.E., prometendo não interferir no trabalho que está sendo 
feito no Estado. Ficou resolvido que a U.S.E. enviaria representação  ao Congresso e que, 
se dessa reunião resultasse a criação de um organismo nacional de Juventude  Espírita, a 
U.S.E. aderiria a esse organismo. Tesouraria: O sr. Waldomiro Silva Santos leu o seguinte 
balancete do movimento de Tesouraria na última semana: Saldo em 15-5 Cr$ 7.712,90. 
Recebimentos entre 15 e 22 de maio Cr$ 180,00. Pagamentos entre 15 e 22 de Maio 
Cr$ 81,60. Saldo em 22 de maio de 1948 Cr$ 7.811,30. Este balancete foi aprovado por 
unanimidade. Departamento de Propaganda: O sr. Emílio Manso sugeriu que todos os que 
tivessem conhecimento em redatores de jornais, escrevessem particularmente a eles pe-
dindo-lhes a colaboração para  que as notícias e artigos da U.S.E. fossem bem recebidos 
pelos jornais em que trabalham. Posto este assunto em discussão ficou resolvido que as 
cartas  dirigidas a esses redatores fossem assinadas pelo sr. Pedro de Camargo Vinicius; em 
vista da grande consideração que  este  confrade goza nos meios jornalísticos. Departamento 
de Estatística: O sr. Eduardo Almeida Prado Filho disse que estava aguardando as fórmulas 
que deviam ter sido enviadas à impressão, para iniciar o trabalho de estatística e sugeriu 
que aos delegados distritais e regionais fossem entregues algumas dessas fichas, para que 
eles colhessem os dados diretamente junto aos Centros que encontrassem dificuldade para 
isso. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, dos 
quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será 
assinada por mim e por todos os presentes. 
 
São Paulo, 22 de maio de 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata # 46 - 29 de maio de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 29 (vinte e nove) dias de maio de 1948 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos srs. Cmte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, Aristóteles 
Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado 
Filho, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Compareceu também o sr. 
Hermínio Vicente da Comissão Diretora do Departamento de Juventude. Após a prece e 
abertos os trabalhos pelo Presidente sr. Cmte Edgard. Armond, foi por mim feita a leitura 
da ata anterior, que recebeu aprovação unânime. Secretaria: O sr. Carlos Jordão da Silva 
disse que os assuntos da Secretaria estão todos em seu andamento normal, não havendo 
assunto pendente de apreciação e aprovação da Diretoria. Somente trazia ao conhecimento 
dos presentes a participação feita pelo sr. João Batista Lino sobre a ida à Minas Gerais, em 
visitas às Entidades Espíritas de uma caravana patrocinada pelo Clube dos Jornalistas Espí-
ritas, participação essa que fora feita com a insinuação de ser interessante à U.S.E. se fazer 
representar. Posto o assunto em discussão, ficou resolvido que a U.S.E. se fizesse representar 
pelo próprio sr. Batista Lino a quem seria dada a competente credencial. Congresso Espírita: 
Reportando-se ao Congresso Espírita Central Sulino, o sr. Presidente comunicou que a 
ideia de realização do mesmo está praticamente consolidada e que a U.S.E. havia recebido 
um ofício da Federação Espírita do Rio Grande do Sul ao qual esta confirma a sua adesão 
anteriormente dada. A seguir o sr. Presidente comunicou que todos os Diretores iriam re-
ceber cópias de um projeto de programa para o Congresso a fim de que, estudando-o, pu-
dessem, na próxima reunião, apresentar sugestões e emendas para a resolução do programa 
definitivo. Tesouraria: O sr. Waldomiro Silva Santos leu o movimento financeiro da última 
semana, apresentando os seguintes dados: Saldo em 22 de maio Cr$ 7.811,30. Recebimen-
tos entre 22 e 29 d e maio Cr$ 780,00. Pagamentos entre 22 e 29 de maio Cr$ 800,00. 
Saldo em 29 de maio Cr$ 7.791,30. Este balancete foi unanimemente aprovado. Departa-
mento de Propaganda: O sr. Emílio Manso Vieira leu dois comunicados, um para a Im-
prensa profana e outro para o Boletim da U.S.E., os quais foram aprovados  para publicação. 
Departamento  da Juventude: O sr. Hermínio Vicente historiou os trabalhos do Departa-
mento apontando os bons resultados que já estão sendo colhidos. Falou mais sobre a troca 
de ideias mantidas com o sr. Leopoldo Machado com relação ao programa do mesmo sobre 
o Congresso das Juventudes. Sobre este assunto ficou resolvido que o Departamento fizesse 
propaganda para que as Juventudes do estado tivessem o mesmo ponto de vista com relação 
à atuação de S. Paulo no referido  Congresso. Para esta propaganda ficaram reservadas duas 
colunas do Boletim para uso do Departamento. A seguir o sr. Hermínio Vicente distribui 
cópias do projeto de Estatuto da Juventude para que todos os Diretores pudessem estudá-
lo e apresentar pareceres. Jacareí: O sr. secretário Geral pediu que se enviasse representantes 
para a Reunião Regional de Jacareí a ser realizada no dia 13 de junho. Ficou resolvido que 
a Secretaria consultasse os elementos que podem ir, tendo o sr. Emílio Manso Vieira se 
prontificado a comparecer à reunião para representar a U.S.E. Aniversário: O sr. Emílio 
propôs que no próximo dia 06 de junho a U.S.E. promovesse um festival para comemorar 
o seu aniversário, que cai no dia 5. Esta proposta foi aprovada, devendo ser remetida à 
aprovação final do Conselho que nesta mesma data se encontra reunido. Para a organização 
do programa do festival foi constituída uma comissão composta dos srs. Aristóteles Soares 
Rocha e Emílio Manso Vieira. Para orador do dia foi nomeado o sr. Herculano Pires. Ficou 
também resolvido que todos os centros fossem convidados pela Imprensa e que por carta 
se dirigissem convites aos Conselheiros e às Entidades que patrocinaram o 1º Congresso 



Espírita do estado, do qual nasceu a União Social Espírita. Pedindo a palavra o sr. Aristó-
teles Soares Rocha comunicou que desincumbindo-se das tarefas que lhe tinham sido con-
fiadas, havia representado a U.S.E. no festival de posse da (Juv) digo, da Diretoria da Juven-
tude da Liga Espírita e na instituição dirigida pelo sr. Ruy Bacelar, na Penha. Nada mais 
havendo, o sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, aos quais eu, Horacio Pereira 
dos Santos, lavrei esta ata que, depois de aprovada, será assinada por mim e por todos os 
presentes. 
 
São Paulo, 29 de maio de 1948. 
 
Em tempo: Retifica-se o nome do dirigente da instituição da Penha, que é sr. José Bacelar. 
Nada mais havendo, fica aqui encerrada a presente ata. 
 
São Paulo, 29 de maio de 1948. 
 
Assinaturas. 











Ata # 47 - 5 de junho de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 5 (cinco) de junho de 1948 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
achando-se presentes os srs. Cmte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, Aristóteles So-
ares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Eduardo de Almeida Prado Filho, Emílio Manso Vieira, 
Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Achavam-se presentes também a srta. 
Nancy Puhlmann, do Departamento da Juventude e o sr. Bruno Severino, do Conselho 
Deliberativo. Assumiu a Presidência o sr. Cmte. Edgard Armond, que depois de declarar 
abertos os trabalhos, ordenou a leitura da ata anterior a qual foi unanimemente aprovada. 
Assuntos Pendentes: Aniversário: Sobre a comemoração do 1º aniversário da U.S.E. o sr. 
Emílio Manso Vieira disse que a Comissão da qual faz parte, já tomara todas as providências 
para a organização do programa para a solenidade que se realizará no próximo dia 6. Pro-
grama do Congresso: Para discussão do projeto de propaganda para o Congresso Central 
Sulino, o sr. Presidente deu a palavra pela ordem, tendo todos apresentado pareceres. Após 
alguma troca de ideias, foi unanimemente aprovado o projeto anteriormente apresentado 
pela mesa, com ligeiras alterações. Secretaria: O sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que 
fora recebida a adesão do Rio Grande do Norte ao Congresso, ficando assim elevado para 
12 os Estados que aderiram. Conselho Deliberativo: Foi lido o ofício recebido do Conselho 
Deliberativo e, com relação a (Educa) digo, à criação de Departamento de Educação ficou 
resolvido que se oficiasse àquele órgão, comunicando que, para que a criação desse Depar-
tamento se efetive, cumpre que a Comissão nomeada ou um de seus membros que possa 
prestar esclarecimentos compareça às reuniões da D. E. Identidade: Atendendo a sugestão 
do Conselho, ficou a Secretaria autorizada a apresentar ao mesmo para aprovação, um es-
quema de Caderneta de Identidade para os membros da U.S.E. Representações: A  seguir 
o sr. Secretário Geral leu os 2 relatórios apresentados pelo confrade sr. Benedito Godoy 
Paiva, relativos ao seu comparecimento, como representante da U.S.E., às festividades rea-
lizadas em Sorocaba e Bauru, relatórios esses que foram muito apreciados e aprovados. Cen-
tros Regionais: O sr. Presidente comunica que, com exceção de 6 (seis), os Centros Regio-
nais têm fracassado nas suas tarefas. Para que o Interior não fique abandonado, o sr. Presi-
dente propôs que, além de serem conservados os Centros Regionais eleitos, fossem criados 
cargos de Delegados Regionais, sendo estes nomeados após serem consultados, nomeação 
que, logicamente recairia sobre os elementos que aceitassem tal encargo. Essa consulta seria 
dirigida de preferência, aos elementos que tomaram parte no 1º Congresso Estadual. Esta 
proposta foi unanimemente aprovada, ficando ainda resolvido que se providenciasse a res-
peito desde já, junto às cidades que não possuem Centros Regionais; junto as que já os 
possuem, devia-se aguardar resposta dos respectivos membros, aos quais já  fora escrito so-
licitando-lhes que se definissem quanto às possibilidades ou não de desempenharem os seus 
cargos com a eficiência necessária. O sr. Almeida Prado ofereceu-se para, em sua próxima 
viagem a São João da Boa Vista, procurar regularizar a situação dos membros Regionais 
daquela zona. Constituições: O sr. Presidente propôs que se oficiasse ao Conselho suge-
rindo que todos majorassem suas contribuições individuais, ou doações, em vista do au-
mento de despesas do Boletim com a propaganda para o próximo Congresso. Ficou resol-
vido que além da majoração das contribuições se pedisse autorização para a emissão de 
listas para angariar donativos. Departamento de Propaganda: O sr. Emílio Manso Vieira 
leu um artigo de sua autoria, que foi unanimemente aprovado, retificando comunicados 
anteriores que seriam publicados truncados no Diário de São Paulo. Tesouraria: O sr. Wal-
domiro Silva Santos leu o movimento da Tesouraria na última semana, cujo balancete, que 



foi unanimemente aprovado, apresentava os seguintes dados: Saldo em 29-5 Cr$ 7.791,30. 
Recebimentos de 29-5 a 5-6 Cr$ 484,00. Pagamentos de 29-5 a 5-6 Cr$ 1.408,00. Saldo em 
5-6-948  Cr$ 6.867,30. Departamento de Juventude: A srta. Nancy Puhlmann comunicou 
que o Departamento estava elaborando uma tese para ser apresentada ao Congresso da 
Juventude, e que  depois de pronta seria submetida à apreciação da Diretoria Executiva 
para, em seguida, ser distribuída a todas as Juventudes do Estado, a fim de ser obtida a 
adesão de todas a essa tese. Referindo-se aos Estatutos apresentados, a srta. Puhlmann pediu 
à D. E. que se pronunciasse a respeito. Em vista porém, de ainda não ter sido ultimado o 
estudo dos mesmos, ficou resolvido que na próxima reunião seria dada solução ao caso. 
Nada mais havendo a tratar, foi feita a prece final depois do que o sr. Presidente declarou 
encerrados os trabalhos, dos  quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta ata que, de-
pois de aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes. 
 
São Paulo, 5 de junho de 1948. 
 
Em tempo retifica-se que os Delegados a serem eleitos para o Interior, são Municipais e não 
Regionais. 
 
Nada mais havendo, encerro esta ata para receber as assinaturas. 
 
São Paulo, 5 de junho de 1948. 
 
Assinaturas. 











Ata de 12 de junho de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 12 (doze) de junho de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
com a presença dos Srs. Cmte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, Aristóteles Soares 
Rocha, Carlos Jordão da Silva, Eduardo de Almeida Prado Filho, Emílio Manso Vieira, 
Waldomiro Silva Santos, e Horacio Pereira dos Santos. Achava-se também presente o Sr. 
Hermínio Vicente, do Departamento de Juventude. Assumindo a presidência, o Sr. Cmte. 
Edgard Armond, depois da prece inicial, declarou abertos os trabalhos, ordenando a leitura 
da Ata anterior, a qual foi unanimemente aprovada. Assuntos de Ata: - Departamento de 
Educação: Em vista de comissão indicada pelo Conselho não ter ainda se apresentado às 
reuniões da D.E. para expôr os seus estudos e pareceres para a criação do Departamento de 
Educação, o Sr. Presidente propôs que a D.E. criasse êsse Departamento e nomeasse para 
a sua direção os mesmos elementos já indicados pelo Conselho. Esta proposta foi 
unanimemente aprovada, ficando a Secretaria autorizada a oficiar ao Conselho, 
comunicando a criação do Departamento de Educação, bem como a escôlha, para seus 
dirigentes, dos componentes da comissão indicada anteriormente por aquêle órgão. 
Secretaria: O Sr. Secretário Geral leu dois relatórios apresentados pela Srta. Nancy 
Pullmann, referentes ao seu comparecimento, como membro do Departamento da 
Juventude, às festividades realizadas por ocasião da 2ª Semana Espírita de Sorocaba, e 1ª 
Reunião Mensal das Juventudes Espíritas da Capital. Esses relatórios foram muito 
apreciados e aprovados. Concentração em Pirajú: - A seguir foi lida uma carta recebida do 
confrade Sebastião Araújo, de Avaré comunicando a próxima Concentração Espírita, a ser 
realizada em Pirajú, no dia 27 do corrente. Sôbre êste assunto ficou resolvido que a 
Secretaria telefonasse ao Sr. Benedito Dias, membro da Regional de Sorocaba, para 
representar a USE e aproveitar a oportunidade para procurar formar a União Municipal 
Espírita de Pirajú. 1º Aniversário da USE: - O Sr. Secretário Geral comunicou que, por 
ocasião do 1º aniversário da USE compareceram às festividades 42 entidades. Membros 
Regionais: Em vista da inatividade dos Membros Regionais resolveu-se que, nas cidades 
onde aquêles não têm trabalhador, fôssem nomeados Delegados Municipais, a título de 
emergência e provisório, para trabalharem e organizarem as Uniões Municipais. Com 
relação ao Membro Regional de Franca, Dr. Thomáz Novelino, que tem a sua atividade 
quase que totalmente tomada pela instituição que está levantando naquela cidade, ficou 
resolvido que se sugerisse ao mesmo transferir o seu encargo para o confrade Agnelo 
Morato. Departamento de Propaganda: O Sr. Emílio Manso Vieira leu os dois 
comunicados da semana que, depois de ligeiras retificações foram aprovados para 
publicação. Departamento de Estatística: Tendo o Sr. Almeida Prado já recebido os 
questionários impressos, ficou resolvido que os mesmos fôssem enviados aos Centros 
apenas os Boletins de "O Semeador", para economia de selos e envelopes. Departamento 
da Juventude: O Sr. Hermínio Vicente relatou as duas viagens que fêz a Piracicaba e 
Limeira, frisando que nesta a união das Forças Espíritas está bem formada e possuindo um 
bom patrimônio, porém encontra-se enfrentando uma campanha que lhes é movida pelo 
Membro Regional da USE naquela cidade. Para a regularização desta pendência, o Sr. 
Emílio Manso Vieira se prontificou a ir àquela cidade. Prosseguindo o Sr. Hermínio 
Vicente disse que não lhe fôra possível apresentar hoje a tese do Departamento ? Congresso 
das Juventudes, porém que a mesma seria submetida à apreciação da Diretoria em sua 
próxima reunião. Estatutos das Juventudes: Entrando em discussão o projeto de Estatutos 
para as Juventudes, ficou resolvido que uma comissão, formada pelos Srs. Domingos 



Azeredo, Hermínio Vicente e Waldomiro Silva Santos, se encarregasse de revisar o projeto 
apresentado pelo Departamento, a fim de que tal assunto pudesse ficar resolvido na 
próxima reunião. Comissão para o Congresso: O Sr. Presidente lembrou a necessidade de 
serem nomeados os chefes das comissões, bem como a criação de mais a Comissão de 
Finanças, que faltou no programa. Esta proposta foi unanimemente aprovada e por votação 
foram indicados os seguintes chefes de comissões: Sr. Benedito Godoy Paiva, para a 
Comissão de Visitas; Aristóteles Soares Rocha, para a de Recepção e Hospedagem; 
Herculano Pires, para a de Coordenação de Teses; Emílio Manso Vieira, para a de 
Reuniões; Dr. Júlio de Abreu, para a de Histórico dos Trabalhos; Dr. Eurípedes de Castro, 
para a de Convites e Distintivos; e E. Bruna Severino, para a de Finanças. Nada mais 
havendo a tratar, foi feita a prece final, depois do que 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. Em tempo, fica aqui registrado 
com a anotação de aprovado unanimemente o balancete apresentado pelo Sr. Waldomiro 
Silva Santos, referente ao movimento da Tesouraria na última semana, conforme segue: 
Saldo em 06 de junho: Cr$ 6.867,30 - Recebimentos de 06 a 12: Cr$ 970,00 - Pagamentos 
de 06 a 12: Cr$ 494,00 (Depositado na Caixa Econômica Cr$ 1.000,00) - Saldo em 12 de 
junho: Cr$ 7.343,30. Jacareí: tendo o Sr. Emílio Manso alegado não poder ir a Jacareí, 
ficou resolvido que a representação da USE fôsse confiada ao Sr. Aristóteles Soares Rocha. 
Nada mais havendo a tratar, fica aqui encerrada esta Ata que será assinada por mim e por 
todos os diretores presentes. 
 
São Paulo, 12 de junho de 1948. 
Horácio Santos (assinatura) 
 
Assinaturas. 











Ata de 19 de junho de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 19 (dezenove) de junho de 1948 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos Srs. Edgard Armond, Domingos R. Azevedo, Carlos Jordão 
da Silva, Aristides Soares Rocha, Eduardo de Almeida Prado Filho, Waldomiro Silva 
Santos e Horácio Pereira dos Santos. Compareceu também o Sr. Ary Lex, do Departamento 
da Juventude. Após abertos os trabalhos pelo Presidente Edgard Armond, procedeu este à 
leitura da Ata Anterior: - Sobre a convocação a ser realizada em Piraju, ficou resolvida que 
a USE se fizesse representar pelo Sr. Herculano Pires, a quem seria dirigido o convite nesse 
sentido. Com relação à Comissão de Distintivos e Convites para o próximo Congresso, o 
Sr. Presidente propôs que essa Comissão fosse dividida em duas, ficando uma para 
Distintivos e outra para Convites. Esta proposta foi unanimemente aprovada, tendo em 
seguida escolhido o confrade Sr. José Andreucci para dirigir a Comissão de Distintivos, 
continuando o Sr. Eurípedes de Castro com a de Convites. Expediente: A Secretaria Geral 
passou a expor os seguintes assuntos de expediente: Relatórios dos Srs. Aristides Soares 
Rocha e Hermínio Vicente, dando contas do desempenho de suas missões como 
representante da USE na concentração realizada em Jacareí, relatórios esses que foram 
muito apreciados e aprovados; Carta do Sr Agnelo Morato, solicitando da USE subsídios 
para a confecção do programa da Semana Espírita de Franca, a se realizar de 4 a 11 de julho 
próximo. Para representarem a USE e o Representante da Juventude, nessa Semana 
Espírita, foram indicados o Sr. Júlio de Abreu e a Srta Nancy Puhlmann, respectivamente. 
Foi lida em seguida a participação pela Juventude Espírita Sergipana, sobre a realização do 
1º Congresso Espírita Juvenil. Ficou resolvido que a USE mandasse telegrama a essa 
entidade Juvenil de Sergipe, agradecendo a comunicação desejando bom êxito no 
empreendimento. Continuando o Sr. Secretário Geral comunicou que o C.E. Iracema fica 
convidara a USE para a festa que irá realizar no dia 26 do corrente. Para representar a USE 
nesse festival, ficou indicado o Sr. Eduardo Almeida Prado Filho. O Sr. Aristides Soares 
Rocha foi escalado para ir a São Caetano, no próximo dia 20, representando a USE em 
atenção ao convite a esta feito pela Sociedade Espírita Evangélica que naquele dia se reunirá 
em Assembleia para aprovação dos seus Estatutos e organização da Juventude Espírita. 
Verificados os assuntos da Secretaria, o Sr. Presidente leu uma comunicação do iluminado 
Espírito Emmanuel, recebido por intermédio de Chico Xavier, comunicação sobre o 
movimento de unificação e que seria publicado no Boletim da USE ou Semeador. 
Tesouraria: O Sr. Waldomiro Silva Santos leu o balancete da tesouraria da última semana, 
apresentando os seguintes saldos: Saldo em 12 de junho Cr$ 7.343,30. Recebimentos de 
12 a 19 Cr$ 1.150,00- Pagamentos de 12 a 19 Cr$ 307,00- Saldo em 19 em junho Cr$ 
8.186,30. Este balancete recebeu aprovação unânime. Departamento da Juventude: O Sr. 
Ary Lex, inicialmente comunicou que no último domingo, o Departamento levara a efeito 
a 2ª das reuniões que se propôs fazer com as Juventudes da Capital: A seguir apresentou a 
parte principal da tese que vai apresentar no Congresso do Rio de Janeiro. O trabalho 
apresentado entrou em apreciação e depois de ligeiras modificações e acréscimos, ficou 
resolvido que na próxima reunião da D.E., a mesma tese fosse apresentada totalmente 
completa para aprovação final. Com relação aos Estatutos para as Juventudes, Ary Lex disse 
que não podia concordar com as resoluções da Comissão revisora que suprimira a parte 
referente à formação do Conselho Deliberativo nas Juventudes. Em apoio ao seu 
desacordo, o dr. Ary Lex fez uma exposição dos inconvenientes que advêm da não existência 
de um Conselho Deliberativo nas sociedades de moços. Em vista do adiantado da hora 
ficou resolvida que a discussão e aprovação dos Estatutos seria feita na próxima reunião. O 
Sr. Almeida Prado apresentou o nome do Sr. Luiz Comenale para trabalhar como delegado 
distrital da Saúde, informando ainda que aquele confrade convidado aceitara a sua 
indicação. 



 
Em tempo fica justificada a ausência do confrade Emílio Manso Vieira, que se acha 
recolhido em um hospital por ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica. 
 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente depois de uma prece declarou encerrados os 
trabalhos dos quais, eu, Horácio Pereira dos Santos, lavrei esta Ata que assino com todos 
os presentes. 
 
São Paulo, 19 de junho de 1948. 
 
(a.a.) Horácio Pereira dos Santos e demais assinaturas. 









Ata de 26 de junho de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 26 (vinte e seis) de junho de 1948 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita com a presença dos Snrs: Cmte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, 
Aristóteles Soares Rocha, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, E. de Almeida 
Prado Filho, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Compareceu também 
a Srta. Nancy Puhlmann, do Departamento da Juventude. Assumindo a Presidência o Sr. 
Cmte. Edgard Armond, após a prece inicial, declarou abertos os trabalhos, ordenando a 
leitura da Ata Anterior, a qual foi unanimemente aprovada. Sobre assuntos da Ata 
Anterior, o Sr. Presidente comunicou que o confrade Herculano Pires não poderá aceitar 
o encargo de representar a U.S.E. na concentração que se realizará em Piraju, ficando 
indicado para essa missão, o Sr. Aristóteles Soares da Rocha. A seguir o Sr. Presidente 
comunicou que a mesa apresentava nesta ocasião, a seguinte proposta: “Em vista da 
declaração da União Federativa Espírita Paulista sobre a sua retirada, na qual diz que a 
U.S.E. é entidade ilegal, propõe a mesa que a U.S.E. mande imprimir circulares para 
esclarecerem todos os Centros adesos e para serem também enviados para todos os Estados 
do País. Também pela mesa foi apresentado um esquema da referida circular. Posto o 
assunto em discussão, foi essa proposta aprovada unanimemente, bem como a circular que 
após ligeiras modificações, também foi unanimemente aprovada para ser impressa e 
distribuída anexa ao “O Semeador”. Secretaria: o Sr. Secretário leu o Relatório do mês, que 
a D.E. enviou ao Conselho. Leu mais um telegrama recebido da Federação de Pernambuco, 
com relação ao Congresso. Sobre este assunto ficou resolvido que se escrevesse 
respondendo e esclarecendo aquela entidade sobre as finalidades do Congresso. 
Departamento da Juventude: a Srta. Nancy Puhlmann comunicou que o Departamento 
promovera a 3ª (terceira) reunião das juventudes, no último domingo, reunião essa que 
havia sido feita em S. Caetano. A seguir leu a tese do Departamento para o Congresso das 
Juventudes, a qual, depois de algumas modificações, foi aprovada unanimemente, devendo, 
depois de passada a limpo, ser submetida ao visto do sr. Presidente antes de ser remetida 
ao Congresso. A seguir, a Srta. Nancy Puhlmann comunicou que a Juventude Espirita de 
Limeira pedira que o Departamento aceitasse a sua adesão. Departamento de Propaganda: 
o Sr. Emílio Manso Vieira leu 4 (quatro) comunicados que, após ligeiras retificações, foram 
aprovados para publicação. Tesouraria: o Sr. Waldomiro Silva Santos leu o balancete da 
última reunião apresentando os seguintes dados: Saldo em 19 de junho Cr$ 8.186,30; 
Recebimentos entre 19 e 26 de junho: Cr$1.002,00; Pagamentos entre 19 e 26 Cr$ 
1.556,60; Saldo em 26 de junho Cr$ 7.631,70. Este balancete recebeu aprovação unânime. 
Uniões Municipais: o Sr. Presidente comunicou que as Uniões Municipais estão querendo 
inverter a modalidade de distribuição das contribuições, ficando com 70% e enviando à 
U.S.E 30%. Disse mais que, consultado por um elemento de uma União Municipal, 
respondera que a US.E. nada impõe, ficando a resolução de tal decisão a cargo das próprias 
Uniões. A seguir o Sr. Presidente comunicou que necessitava ausentar-se da Capital por 
vários dias, o mesmo se dando com o Secretário Geral. Em vista disso, deviam ser 
substituídos respectivamente pelo Vice-Presidente e pelo 1º Secretário. Disse mais que 
sobre tal assunto o Conselho já havia sido cientificado. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente, após a prece de graças, declarou encerrados os trabalhos dos quais eu, Horacio 
Pereira dos Santos, lavrei esta ata, que depois de aprovada, vai assinada por mim e por 
todos os presentes. 
 
São Paulo, 26 de junho de 1.948. 
 
Assinaturas. 











Ata de 10 de julho de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 10 (dez) de julho de 1948 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita com 
a presença dos Srs. Domingos R. Azeredo, Eduardo de Almeida Franco, Emílio Manso 
Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horácio Pereira dos Santos. Compareceram também os 
componentes da Comissão do Departamento de Educação Srs. Herculano Pires, sr. 
Sebastião Guedes de Souza, J. Panetta e Sra. Luiza Peçanha Branco, e o membro do 
Departamento das Juventudes, Dr. Ary Lex. Após a prece inicial, o sr. Domingos Azeredo 
assumiu a Presidência e declarou abertos os trabalhos, ordenando a leitura da Ata anterior 
que foi unanimemente aprovada. Secretaria = A secretaria passou a expor os assuntos de 
expediente, conforme segue: 1º Carta do sr. Germano Emílio dos Anjos, de Caçapava, 
comunicando que no dia 11 do corrente seria realizada a solenidade de posse da nova 
Diretoria da UME de Jacareí. Sobre este assunto ficou resolvido que se enviasse um 
telegrama aquele confrade, pedindo-lhe para representar U.S.E. naquele ato. 2º) Carta do 
sr. João Batista Detregicchi, comunicando aceitar o cargo de delegado da U.S.E. em Marília 
e sugerindo a ida daquela cidade do Sr. Herculano Pires, para que este, com seus bons 
ofícios, obtivesse a harmonização no meio espírita local: 3º) Convite da Direção do Hospital 
Espírita de Marilia, para a solenidade de inauguração, no dia 18 do corrente, daquela 
instituição: Para representar a U.S.E., nesse ato, foi designado o confrade Sr. Herculano 
Pires. 4º Carta do C.E. José Pires de Abreu, de Capivari, solicitando informações sobre 
orientação num caso especial de uma médium daquele Centro. Sobre este caso o Sr. Emílio 
Manso Vieira ficou incumbido de, em suas sessões consultar os guias. 5º) Carta 
comunicando a eleição da nova Diretoria da U.M.E. de Bauru. Departamento das 
Juventudes: O Dr. Ary Lex apresentou três relatórios do seu Departamento e pediu licença 
para se retirar por ter que atender um doente, o que lhe foi concedido. Lidos os relatórios, 
foram eles aprovados unanimemente. Pedindo a palavra o Sr. Emílio Manso Vieira propôs 
que se recomendasse aos relatores que apresentassem tais documentos o mais sintético 
possível e que os mesmos, depois de passarem pela D.E fossem encaminhados ao 
Departamento de Propaganda antes de serem publicados. Estas propostas receberam 
Aprovações unânimes. Tesouraria: o sr. Waldomiro da Silva Santos apresentou os seguintes 
balancetes: 1º Saldo de 26-6-948 Cr$ 7631,70. Recebimentos entre 26-6 e 3-7-48 
Cr$1036,00. Pagamentos entre 26-6 e 3-7-48 Cr$ 1.130,00. – Saldo em 3-7-948 = Cr$ 
7.537,70. 1º Saldo em 10-7-948 Cr$ 8368,70. Estes balancetes foram unanimemente 
aprovados. Departamento de Propaganda: O Sr. Emílio Manso Vieira apresentou 2 
comunicados que foram aprovados para publicação. A seguir o sr. Presidente congratulou-
se com os componentes da Comissão do Departamento de Educação e deu aos mesmos a 
palavra para serem expostos seus planos de trabalho. O relator da Comissão sr. Herculano 
Pires fez uma exposição dos estudos da comissão esclarecendo que a parte teórica para a 
fundação do Instituto de Educação, ficará a cargo da USE até o Congresso de Educadores, 
depois do que cessará a sua atividade, quando tomará conta da parte prática e organizar o 
que for escolhido pelo Congresso. Continuando, o sr. Herculano Pires apresentou o plano 
de trabalho da Comissão, o qual foi unanimemente aprovado, ficando a Secretaria 
encarregada de distribuir cópias do mesmo a todos os presentes. Nada mais havendo a 
tratar o sr. Presidente depois da prece final, 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, 10 de julho de 1948. Assinaturas. 









Ata de 17 de julho de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 17 (dezessete) de julho de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença, dos Srs. Domingos R. Azeredo, Eduardo de Almeida Prado Filho, 
Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Compareceu 
também o sr. Hermínio Vicente, do Departamento das Juventudes. Assumindo a 
Presidência, o sr. Domingos R. Azeredo, após a prece inicial, declarou abertos os trabalhos, 
ordenando a leitura da Ata Anterior, a qual foi aprovada unanimemente, com a seguinte 
ressalva apresentada pelo sr. Emílio Manso Vieira, com relação aos relatórios: “Todos os 
relatórios apresentados pelas pessoas que representas a U.S.E. em solenidade de quaisquer 
espécies, depois de submetidas à apreciação da D.E., serão encaminhados aos 
Departamentos de propaganda, que, analisando, eliminará todas as descrições inúteis para 
os objetivos da USE. com o que será economizado precioso espaço no jornal. Secretaria – 
A Secretaria apresentou os seguintes assuntos: 1º Carta do Sr. Herculano Pires 
comunicando não poder seguir para Marília a fim de, no próximo dia 18, representar a 
USE na inauguração do Hospital Espírita daquela cidade. Com esta atitude a USE 
encontrou-se em situação embaraçosa, porquanto o sr. Herculano Pires, depois de ter aceito 
a incumbência, escusou-se tardiamente, não dando à D.E. tempo de que a mesma 
necessitara para convidar outro confrade. A fim de remediar essa situação, ficou resolvido 
que se enviasse um telegrama ao sr. Eurípedes Rocha, residente em Marília, solicitando-lhe 
que representasse a US.E. 2º) Capivari – Com relação à carta anteriormente recebida do 
C.E. José Pires de Melo, de Capivari, o Sr. Emílio Manso Vieira disse que, desincumbindo-
se do encargo que lhe fora atribuído, fizera a  consulta aos guias dos seus trabalhos, e que, 
atendido recebera os esclarecimentos necessários. Em vista disso, o sr. Emílio Manso Vieira 
ficou autorizado a escrever ao referido Centro, enviando os respectivos esclarecimentos. 3º) 
Carta do Sr. Herculano Pires, comunicando não poder aceitar a sua nomeação para a 
Comissão de Coordenação de Teses do próximo Congresso. Por resolução unânime ficou 
resolvido deixar o assunto para ser debatido na primeira reunião que se encontrarem 
presentes todos os diretores. 4º) Carta do Culto Religioso Espírita Santa Izabel, de 
Sant´Ana, solicitando a indicação de um membro da USE para ocupar a tribuna daquela 
instituição no dia 22. Para o desempenho dessa missão foi indicado o sr. Emílio Manso 
Vieira, que aceitou a tarefa. 5º) Tese do Departamento das Juventudes: A secretaria 
informou que, por lapso havido, a tese do Departamento para o Congresso das Juventudes, 
somente aparecera no dia 15, sendo remetida por via aérea na noite daquele mesmo dia. 
Tesouraria. O Sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o balancete da Tesouraria da ultima 
semana, da qual constavam os seguintes dados: Saldo de 10-7 Cr$ 8.368,70 – Recebimentos 
entre 10 e 17, Cr$ 350,00 – Pagamentos entre 10 e 17-7, Cr$ 665,20 – Saldo em 17-7-948 
Cr$ 8.053,50 = Este balancete foi unanimemente aprovado. Departamento de Propaganda 
= O sr. Emílio Manso Vieira apresentou o comunicado da remessa que recebeu aprovação 
unânime para ser publicado. Departamento de Estatística: O sr. Almeida Prado comunicou 
que os questionários estatísticos já estão sendo devolvidos. Departamento da Juventude: O 
sr. Hermínio Vicente comunicou que dentro de 10 a 18 dias a Srta. Nancy Puhlmann 
apresentaria o relatório de sua ida à França. Comunicou ainda que o representante da USE, 
Dr. Júlio de Abreu, não fora aquela cidade. Prosseguindo, o dr. Hermínio Vicente 
comunicou que no próximo dia 22 seguiria para o Rio, como representante do 
Departamento e julgara interessante levar um certo número de copias dos estatutos e 
programa do Departamento, para serem distribuídos entre as delegações juvenis dos 



Estados que comparecerão ao Congresso das Mocidades Espíritas do Brasil. Em vista da 
escassez de tempo não permitir a impressão de tais documentos, ficou unanimemente 
resolvido que o representante do Departamento colhesse endereços das delegações, às quais 
depois, com vagar, seriam remetidos os impressos. Nada mais havendo a tratar, o sr. 
Presidente, depois da prece final, 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, 17 de julho de 1948.  
 
Assinaturas. 











Ata de 24 de julho de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 24 dias de julho de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
com a presença dos Srs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Aristóteles Soares 
da Silva, Eduardo de Almeida Prado Filho, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos 
e Horacio Pereira dos Santos. Assumindo a Presidência, o Sr. Domingos R. Azeredo, depois 
da prece inicial, declarou abertos os trabalhos, ordenando a leitura da Ata Anterior, a qual 
foi unanimemente aprovada. Secretaria: do expediente da Secretaria foi lido o ofício 
recebido da Federação Espírita do Estado do Rio, na qual esta declina do convite que lhe 
fora feito para tomar parte no Congresso Nacional. Sobre este assunto ficou resolvido que 
tal documento fosse arquivado em vista de nada haver a responder. Comissão de Educação: 
o Sr. Presidente leu o ofício da Comissão de Educação, comunicando a necessidade de ser 
ampliado o departamento, para o que indicavam os seguintes confrades: Pedro de 
Camargo, Antônio J. Trindade, E. Almeida Prado Filho e Antonio R. Montemor. Posto o 
assunto em discussão e a seguir em votação, ficou unanimemente aprovado o seguinte: 
concordar com a sugestão apresentada e aprovar os nomes indicados; enviando a estes a 
respectiva participação. Com a palavra o Sr. Aristóteles Soares Rocha justificou sua ausência 
à reunião anterior, por motivo de viagem, e prestou informações sobre a viagem que fizera, 
comunicando que no próximo dia 25 os Centros de Avaré iriam reunir-se para tratarem da 
fundação da U.M.E. daquela cidade. Prosseguindo o Sr. Aristóteles Rocha propôs que a 
US.E. convidasse o Sr. Afonso ? para Delegado em Avaré. Sobre este assunto ficou resolvido 
que se aguardasse primeiro, o resultado da formação da U.M.E. naquela cidade, para depois 
então ser resolvida a proposta apresentada. Tesouraria: o Sr. Waldomiro Silva Santos leu o 
movimento da Tesouraria na última semana que apresenta os seguintes dados: Saldo de 17 
de julho Cr$ 8.053,50. – Recebimentos entre 17 e 24 Cr$ 150,00. Pagamentos entre 17 e 
24 Cr$ não houve pagamentos. – Saldo em 24 de julho Cr$ 8.203,50. Este balancete foi 
aprovado unanimemente. Departamento de Propaganda: o Sr. Emílio Manso Vieira 
apresentou 2 comunicados que foram aprovados para publicações; em seguida fez um 
relatório verbal sobre a sua atuação como orador cedido pela U.S.E. para falar no Culto 
Religioso Santa Izabel. Prosseguindo, comunicou que fora informado de que o nosso 
confrade Sr. João Jorge Cordeiro tem feito confusão em Sorocaba entrando em 
incompatibilidades com o Membro Regional. Sobre este assunto, o Sr. Carlos Jordão da 
Silva se ofereceu para escrever em particular àquele confrade, pedindo esclarecimentos 
sobre o que de fato esteja sucedendo. Departamento de Estatística: o Sr. Almeida Prado 
comunicou que no seu setor tudo está em ordem e que os questionários continuam 
chegando. Pedindo a palavra o Sr. Carlos Jordão da Silva disse que se sentia feliz por estar 
novamente ao lado dos seus companheiros, após o seu afastamento temporário para 
tratamento de saúde. O Sr. Presidente, respondendo, congratulou-se com a presença desse 
confrade a quem deu as boas-vindas em nome da Diretoria. A seguir, o Sr. Presidente 
mandou convidar a comparecerem à reunião os membros da Comissão de Educação, os 
quais, pouco depois tomaram assento à mesa. O Sr. Herculano Pires, como relator da 
Comissão, apresentou à apreciação da D.E. os seguintes documentos: Bases para o 
Concurso de Artigos, Frases e Cartazes sobre o Instituto Espírita de Educação do Estado 
de S. Paulo, e Circular apresentando as bases do Concurso submetidas à apreciação e em 
seguida à votação. Os itens e a circular foram aprovados unanimemente, com o acréscimo 
das seguintes sugestões; do Sr. Emílio Manso Vieira, para que, além de serem publicados, 
esses documentos fossem enviados diretamente aos educadores do interior; e do Sr. Carlos 
Jordão da Silva, de que na circular seja indicada que, dos trabalhos não aprovados, serão 
devolvidos somente os cartazes. A proposta do Sr. Carlos Jordão da Silva foi originada por 
ter antes sido aprovada a emenda de Dna. Luiza Peçanha Branco à proposta do Sr. Sebastião 
Guedes de Souza proposta esta de serem devolvidos todos os trabalhos não aceitos, e que, 



por aquela emenda, ficou aprovada somente na parte referente à devolução dos cartazes. 
Prosseguindo, o Sr. Herculano Pires comunicou que o Departamento pretendia, para 
solenizar o lançamento da Campanha do Concursos de Educadores, fazer uma reunião 
simples no Centro do Professorado Paulista, para a qual seriam convidados os Presidentes 
das entidades espíritas. A seguir, disse ainda que o Departamento pretendia formar quatro 
comissões auxiliares, assim distribuídas: uma de Professores, uma de Senhoras, uma de 
Jovens e uma de Crianças. Submetidas estas propostas a estudos e votação, ficaram as 
mesmas aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi feita a prece final, 
depois do que 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, 24 de julho de 1948. 
 
Assinaturas. 











Ata de 31 de julho de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 31(trinta e um) de julho de 1948 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos Srs. Cte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, Carlos 
Jordão da Silva, Emilio Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado Filho, Waldomiro Silva 
Santos e Horacio Pereira dos Santos. Reassumindo as suas funções na D.E., o Sr. Cte. 
Edgard Armond disse da sua satisfação por se encontrar novamente entre os seus 
companheiros, aos quais agradecia a cooperação que vêm prestando. Em seguida, após a 
prece inicial assumiu a presidência e declarou abertos os trabalhos, ordenando a leitura da 
Ata Anterior, a qual foi depois posta em discussão. Pedindo a palavra o Sr. Domingos 
Azeredo esclareceu que a realização do festival do Departamento de Educação no Centro 
do Professorado Paulista, fora aprovado com a condição, porém de que tal realização não 
acarretasse ônus para a USE. Posta em seguida em votação, a Ata Anterior foi 
unanimemente aprovada com a ressalva acima. Continuando com a palavra, o Sr. 
Domingos R. Azeredo propôs um voto de congratulações pela volta do Presidente da D.E. 
Sr. Comandante Armond ao trabalho ativo da USE, proposta essa que foi unanimemente 
aprovada, pelo que fica consignado tal voto representando a expressão sincera da amizade 
dos membros da D.E., e a sua admiração pela capacidade e dedicação do seu presidente. 
Secretaria: a Secretaria apresentou os seguintes documentos: 1º) Relatório Mensal da D.E., 
enviado ao Conselho. Com relação ao básico, neste documento referente ao envio de 
telegramas às Federações Estaduais, o Sr. Presidente esclareceu que isso foi feito por não 
terem as mesmas, ainda enviado teses apesar de esgotado o prazo; dava-se assim 
oportunidade a que esses trabalhos ainda pudessem ser remetidos; 2º) Carta recebida do 
confrade Caetano Previdelli, na qual este pede que a USE se faça representar na 
inauguração do C.E. de Santa Cruz do Rio Pardo. Atendendo a este convite ficou resolvido 
que se convidasse o Sr. Aristides Soares da Rocha para seguir para aquela cidade no 
próximo dia 15 de agosto como representante da USE; 3º) Carta do Sr. Geraldo Oliveira 
comunicando que em Taubaté, no dia 3 de outubro próximo, será lançada a pedra 
fundamental do Hospital Beneficente Joana D’Arc, ocasião essa que será aproveitada para 
a realização de uma concentração espírita naquela cidade. A Secretaria ficou incumbida de 
anotar este convite; 4º) União dos Jovens Espíritas de Limeira: Carta desta União dos 
Jovens, reclamando contra o ato do Sr. José Bueno Vasconcelos, Membro Regional naquela 
cidade, distribuindo circulares para angariar donativos para o Albergue Noturno, em 
termos com os quais aquela União não concorda, por considerar-se a única credenciada 
para cuidar e orientar o referido Albergue. Sobre este assunto ficou resolvido que a 
Secretaria oficiasse àquela União pedindo os documentos de prova de patrimônio, a fim 
de ficar esclarecido o caso, sabendo-se, ao certo, a quem de direito pertence o Albergue. O 
Sr. Emílio Manso Vieira também se prontificou a escrever em caráter particular ao Sr. João 
Bueno Vasconcelos com quem mantém relações de amizade; 5º) Carta da União Federativa 
Espírita Paulista reprovando os termos da circular distribuída pela USE com que esta 
esclarece todos os confrades sobre a sua atitude ativa em prol da unificação. Ficou resolvido 
que a carta recebida da União Federativa fosse encaminhada ao Conselho juntamente com 
o artigo inserido no órgão daquela entidade, “O Revelador” sobre a mesma unificação; 6º) 
Carta da União Espírita Corumbaense, alegando não poder no momento corresponder ao 
nosso convite, por não se acharem em condições de apresentar tese. Ficou resolvido que se 
escrevesse à esta União, dizendo que embora não possua elementos para isso, que a USE 
conta com a presença de alguns dos componentes daquela União, para maior 
confraternização de todos os Estados; 7º) Ofício da Liga Espírita do Brasil, expondo os 
motivos que a impedem de aderir ao Congresso. Sobre este assunto, que ficou em suspenso, 
o Sr. Presidente declarou que estava sendo organizado um ofício do Sr. Batista Lino, depois 
do que então seria o caso definitivamente esclarecido e resolvido; 8º) União Municipal de 



Santo André e São Caetano. Foram lidos o ofício e Ata de Organização desta União 
Municipal, cuja diretoria a Secretaria ficou incumbida de anotar; 9º) Congresso das 
Mocidades. Foi lido o relatório apresentado pelos representantes do Departamento de 
Juventude, Sta. Nancy Puhlmann e Sr. Hermínio Vicente, com referência ao Congresso das 
Mocidades Espíritas do Brasil, realizado no Rio de Janeiro. Este relatório, depois de 
apreciado, foi unanimemente aprovado, ficando resolvido que a USE enviasse um ofício 
ao Professor Leopoldo Machado, digo aos dirigentes do Congresso, comunicando que 
recebemos o relatório dos nossos elementos e que nos congratulamos com os bons 
resultados obtidos nesse conclave. Dizendo ainda que a USE é solidária com as decisões do 
Congresso e que aderirá ao Conselho Consultivo Central Nacional das Mocidades Espíritas 
do Brasil, que resultou desse Congresso. A Secretaria ficou incumbida de transmitir ao 
Conselho Deliberativo da USE esta decisão da D.E. Ao mesmo tempo ficou resolvido que 
fosse enviado um telegrama de congratulações ao Professor Leopoldo Machado pelo 
brilhante resultado do Congresso das Mocidades Espíritas. Esgotados os assuntos da 
Secretaria, foi dada a palavra à Tesouraria, tendo o Sr. Waldomiro Silva Santos apresentado 
o seguinte balancete: Saldo de 24 de julho Cr$ 8.203,50; Recebimentos entre 24 e 31 de 
julho Cr$ 480,00; Pagamentos entre 24 e 31 de julho 831,80; Saldo em 31 de julho de 
1948 Cr$ 7.851,70. Este balancete recebeu aprovação unânime. Departamento de 
Propaganda: o Sr. Emílio Manso Vieira leu os comunicados nº 60 e 61 que foram aprovados 
para publicação. Leu mais um trecho do artigo do Sr. Lins de Vasconcelos publicado no O 
Revelador, bem como o seu artigo resposta aos pontos abordados por aquele confrade. O 
trabalho do Sr. Manso Vieira, que vai ser publicado em caráter particular, foi muito 
apreciado. Departamento de Estatística: o Sr. Almeida Prado comunicou que até o 
momento haviam sido devolvidos trinta questionários estatísticos. Congresso dos Estados: 
o Sr. Presidente sugeriu que a D.E. propusesse ao Conselho a eleição da delegação que 
deverá representar São Paulo no Congresso a se realizar em outubro. Esta sugestão foi 
unanimemente aprovada. Comissão de Coordenação de Teses: em vista do Sr. Herculano 
Pires ter se escusado ficou resolvido que se convidasse o Sr. Cerdeira para esse lugar. Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, depois da prece de graças, declarou encerrados os 
trabalhos, dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta ata que é assinada por mim 
e por todos os presentes à reunião. 
 
São Paulo, 31 de julho de 1948. 
 
Assinaturas. 













Ata de 07 de agosto de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 7 (sete) de agosto de 1948 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
com a presença dos srs. Cte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da 
Silva, Aristóteles Soares Rocha, Eduardo de Almeida Prado Filho, Emílio Manso Vieira, 
Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Compareceu também o dr. Ary Lex, 
do Departamento das Mocidades. O ser. Cmte. Edgard Armond, assumindo a presidência, 
depois de declarar abertos os trabalhos, ordenou a leitura da Ata Anterior, a qual foi 
unanimemente Aprovada. Secretaria: Dando solução a vários tópicos da Ata Anterior, o sr. 
Carlos Jordão da Silva apresentou os seguintes documentos: 1º) Carta-resposta do confrade 
João Jorge Cordeiro, esclarecendo não ter ele, em absoluto, provocado confusões em 
Sorocaba, e que a acusação só poderia ter partido de elementos interessados em 
desprestigiar o trabalho que está sendo feito em Sorocaba; 2º) Carta-resposta do membro 
regional de Sorocaba, sr. Benedito Dias, corroborando as palavras do sr. João Jorge 
Cordeiro; 3º) Carta-resposta da União dos Jovens Espíritas de Limeira, que nada esclarece 
quanto aos direitos sobre o Albergue Noturno daquela cidade. Sobre este assunto ficou 
resolvido que se aguardasse até a próxima reunião uma possível resposta do membro 
regional sr. José Bueno Vasconcelos à carta particular que lhe foi enviada pelo confrade 
Emílio Manso Vieira, depois do que, havendo necessidade, a USE enviaria um delegado 
àquela cidade para normalizar a situação. Esgotados os assuntos da Ata Anterior, o sr. 
Secretário apresentou os seguintes assuntos de expediente: 1º) Telegrama da Federação 
Espírita da Bahia comunicando ter recebido os planos do Congresso, e indicando o sr. José 
Herculano Pires como seu representante no Congresso; 2º) Carta do C. E. João Batista, de 
Araras, pedindo autorização para usarem o termo “Patrocinado pela USE” na campanha 
que pretendem fazer para levantar um Hospital Espírita naquela cidade. Este assunto foi 
posto em discussão, depois do que entrou em votação, ficando Aprovadas unanimemente 
a proposta do sr. Domingos Azeredo de “ser esse pedido submetido ao Conselho 
Deliberativo, acompanhado do parecer da DE sobre as vantagens e inconvenientes que 
adviriam dessa concessão” – e o parecer da DE, “de que a USE desse seu apoio moral 
somente à iniciativa com ressalva de responsabilidades na propaganda e na obtenção de 
fundos”; 3º) Ofício da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, remetendo tese e 
indicando os nomes dos componentes da delegação gaúcha ao Congresso; 4º) Telegrama 
da Federação Espírita do Paraná comunicando a remessa de tese dentro de poucos dias; 5º) 
Carta da União Espírita Sergipana, comunicando não poder tomar parte no Congresso, 
por não representar o Espiritismo no Estado de Sergipe, pois apesar do seu título, é somente 
um centro sem caráter federativo. Sobre este assunto ficou resolvido que, em vista de não 
haver Federação Espírita naquele Estado, se escrevesse àquela União dizendo que os 
mesmos seriam considerados como representantes simbólicos de Sergipe no Congresso e 
que a USE se incumbiria de representar a União Espírita Sergipana naquele conclave, se 
eles assim o quisessem e convidando-os a comparecerem ao Congresso por meio de um 
observador que depois pudesse levar-lhes os frutos que colhesse na reunião, observador esse 
que podia ser eleito numa reunião de todos os centros da Capital Sergipana. Tesouraria: O 
sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o seguinte movimento da Tesouraria: Saldo em 31-
7 Cr$ 7.851,70 – Recebimentos em 31-7-48 a 7-8-48 Cr$ 472,00 – Pagamentos Cr$ 337,60 
– Saldo em 7-8-948 Cr$ 3.986,10. Este balancete foi unanimemente Aprovado. 
Departamento de Propaganda: O sr. Emílio Manso Vieira leu o comunicado da semana, 
que foi Aprovado para publicação e depois submeteu à apreciação da Diretoria o desejo do 



jornalista Wandick de Freitas de entrevistar os coordenadores dos Anais do Congresso, 
entrevistas que seriam publicadas no “O Jornal de Notícias”. Posto este assunto em 
discussão, foi o mesmo depois Aprovado, por não haver inconvenientes nessas entrevistas. 
Departamento das Mocidades: o dr. Ary Lex lembrou a necessidade de serem Aprovados 
os estatutos do Departamento. Sobre este assunto ficou resolvido que a Comissão Revisora 
se reunisse novamente para chegar a uma conclusão definitiva sobre as partes em dúvida, 
depois do que os Estatutos seriam submetidos à DE para aprovação final. Nada mais 
havendo a tratar 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. 
 
S. Paulo, 7 de agosto de 1948. 
 
Assinaturas. 
 
Assinaturas. 









Ata de 14 de agosto de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 1948 reuniu-se a Diretoria Executiva da União 
Social Espírita, com a presença dos Srs. Cte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, 
Carlos Jordão da Silva, Aristoteles Soares Rocha, Emílio Manso Vieira, Eduardo Almeida 
Prado Filho, Waldomiro Silva Santos e Horacio Ferreira dos Santos. Compareceu também 
a Srta. Nanci Puhlmann, do Departamento das Mocidades. Assumindo a Presidência, o Sr. 
Cte. Edgard Armond, após a prece inicial, declarou abertos os trabalhos e ordenou a leitura 
da ata anterior, a qual foi unanimemente aprovada. Assuntos Pendentes: Sobre o assunto 
dos Estatutos do Departamento das Mocidades, o Sr. Domingos R. Azeredo comunicou 
que a Comissão Revisôra iria reunir-se somente na próxima semana; Mocidade de Limeira: 
O Sr. Carlos Jordão da Silva leu a carta recebida do Membro Regional de Limeira, Sr. José 
Bueno Vasconcelos, bem como os comprovantes da campanha encetada pela União das 
Juventudes daquela cidade, ficando constatado que esta entidade dos jovens está 
arrecadando donativos para a sua sede, e o Membro Regional entende que todos esses 
donativos devem reverter para o Albergue Noturno. Sôbre êste assunto ficou resolvido que 
se escrevesse às duas partes esclarecendo o assunto. Expediente: - O Sr. Secretário, expondo 
o material de Expediente apresentou os seguintes documentos: 1º) Carta do Jornal "O Dia": 
solicitando, por seu Diretor Sr. Paulo Siqueira, a facilidade de obtenção dos endereços 
constantes dos fichários da USE, e pedindo colaboração para revista que pretende editar. 
Atendendo a este pedido ficou resolvido que se concedesse essa licença, porém que os 
interessados deveriam anotar pessoalmente os endereços, durante uma hora por dia, 
frisando-se que esta concessão era feita excepcionalmente, por se destinar a uma revista 
propugnará pela Doutrina, porquanto é contrário às normas da USE a franquia de seus 
fichários; 2º) Relatório dos Delegados Distritais: Srs. João da Rocha e José Cupertino Filho; 
3º) Carta do Sr. Orlando de Souza Brito oferecendo-se para Delegado Regional em Pinhal. 
Firmando em consideração este oferecimento ficou resolvido que esse caso fosse 
encaminhado ao Departamento das Mocidades, para serem colhidas informações sobre a 
idoneidade do candidato; 4º) Baurú: Carta do Membro Regional de Baurú, Sr. Nabor da 
Graça Leite perguntando qual a data estabelecida para o Congresso Nacional, pois os 
espíritas pretendem realizar uma Semana Espírita naquela cidade em princípios de 
outubro. Ficou resolvido responder a esse confrade sugerindo a transferência dessa semana 
para a segunda quinzena de outubro, pois que o Congresso está marcado para a primeira 
daquele mês; 5º) Confraternização Espírita Bahiana: Carta desta Entidade reafirmando sua 
adesão ao Congresso, dada por telegrama e perguntando como poderão cooperar. Ficou 
resolvido que se respondesse dizendo que eles cooperarão nomeando representante e 
apresentando tese sobre os tres itens do programa; 6º) Carta da Federação Espírita do 
Paraná, acompanhando tese; 7º) Telegrama da Federação de Sta. Catarina comunicando a 
remessa de sua tese. - Esgotados os assuntos de Secretaria, foi dada a palavra à Tesouraria, 
tendo o Sr. Waldomiro Silva Santos apresentado o balancete da última semana, com os 
seguintes dados: Saldo do dia 07 - Cr$ 3.986,10 - Recebimentos entre 07 e 14 - Cr$ 752,00 
- Juros recebidos - Cr$ 107,40 - Pagamentos entre 07 e 14 - Cr$ 840,00 - Saldo em 14 de 
agosto - Cr$ 4.005,50. Este balancete foi unanimemente aprovado. Departamento das 
Mocidades: A Srta. Nancy Puhlmann disse que do seu Departamento nada havia a 
comunicar. Departamento de Propaganda: Foram lidos os três comunicados da semana 
que, após algumas retificações foram aprovados para publicação. Selos: Em vista do 
Departamento de Educação ter proposto a criação de selos para serem vendidos, a fim de 
se apurar numerário que reverterá para o Congresso de Educação e ao futuro Instituto de 
Educação, foi o assunto posto em discussão e em seguida em votação, ficando tal proposta 
unanimemente aprovada. Assuntos Extras: O Sr. Waldomiro Silva Santos comunicou que 
o confrade Emílio Manso Vieira fora ao Centro dirigido pelo Sr. Luiz Gomes Silva, onde 
falava tendo sido muito feliz, ganhando a simpatia daquele senhor que esclarecido pelas 
palavras do nosso companheiro, possivelmente agora, neutralizado, não mais atacará a 
U.S.E. Nada mais havendo, o Sr. Presidente, após a prece de graças, 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, 14 de agosto de 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata de 21 de agosto de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 21 (vinte e um) dias de agosto de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos srs. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da 
Silva, Emílio Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado Filho, Waldomiro Silva Santos e 
Horacio Pereira dos Santos. Compareceu também o sr. Hermínio Vicente do 
Departamento de Mocidades. Assumindo a Presidência, o sr. Cte. Edgard Armond após a 
prece inicial declarou abertos os trabalhos, ordenando a leitura da Ata Anterior, a qual foi 
unanimemente aprovada. A seguir foi dada a palavra ao sr. Hermínio Vicente que fez um 
histórico das atividades do Departamento das Mocidades, e lembrou a necessidade de ser 
aproveitado o entusiasmo que o último Congresso das Mocidades deixou nos jovens, 
reunindo-os numa concentração aqui na Capital, com o que bons resultados seriam obtidos 
para a campanha iniciada pelo Departamento. Após alguma troca de ideias ficou resolvido 
que o Departamento elaborasse o programa para uma concentração, o qual depois de 
estudado pela DE seria publicado, marcando-se ao mesmo tempo a data. Prosseguindo o 
sr. Hermínio Vicente comunicou que os Estatutos já haviam sido estudados pela Comissão, 
mas que não houvera tempo de serem extraídas cópias para serem entregues à DE, o que 
seria feito na próxima reunião. Secretaria: o sr. Carlos Jordão da Silva apresentou os 
seguintes assuntos: 1º) Carta da Editora Allan Kardec comunicando que, pelo emprego de 
papel couchê e clichês, a impressão dos Anais do 1º Congresso ficara encarecida de mais 
Cr$ 2.914,00 pelo que solicitava a DE que a reembolsasse da metade dessa quantia. Posto 
o assunto em discussão e em vista de ter sido constatado o fundamento dessa solicitação, 
ficou unanimemente aprovado o pagamento à referida Editora, da diferença de Cr$ 
1.457,00; 2º) Telegrama recebido da Federação do Ceará, comunicando que haviam 
indicado o sr. Leopoldo Machado para representar aquele Estado no próximo Congresso; 
3º) Tese recebida da Federação de Santa Catarina; 4º) Movimento do Congresso: Mapa 
demonstrativo do movimento atual de adesões e colaborações ao Congresso. Esgotados os 
assuntos de Secretaria, o sr. Presidente comunicou que em vista de ainda não haver sido 
recebida resposta à carta que a USE enviara ao sr. Carlos Imbasshy e outros, o sr. Carlos 
Jordão da Silva entrara em comunicação telefônica com aquele confrade, o qual ainda desta 
vez não se comprometera a responder. Com relação ao Congresso, que estava marcado para 
outubro, o sr. Presidente lembrou que na mesma ocasião iriam ser realizado os Congressos 
Nordestino e Fluminense e, portanto, seria interessante adiar o nosso para novembro, pois 
que assim seriam obtidas melhores representações do Norte. Posto este assunto em 
discussão e a seguir em votação ficou unanimemente resolvido que a data de instalação do 
Congresso Nacional ficasse marcada para o dia 31 de outubro e que a Secretaria ficou 
autorizada a comunicar ao Conselho, para aprovação A seguir, o sr. Presidente comunicou 
que a Federação Espírita do Estado de São Paulo irá apresentar sugestões à delegação que 
vai elaborar a tese de São Paulo. Com referência à representação e São Paulo, ficou a 
Secretaria incumbida de reiterar ao Conselho o pedido anterior de ser nomeada a delegação 
de São Paulo, bem como a necessidade de ser providenciada a tese. Tesouraria: o sr. 
Waldomiro Silva Santos leu o balancete da última semana, que apresentou os seguintes 
dados: Saldo de 14-8 Cr$ 4.005,50; Recebimentos entre 14 e 21 Cr$ 1.200,00; Pagamentos 
entre 14 e 21 Cr$ 142,00; Saldo em 21-8 Cr$ 5.063,50. Este balancete foi unanimemente 
aprovado. Departamento de Propaganda: o sr. Emílio Manso Vieira leu três comunicados 
que foram aprovados para publicação. Departamento de Estatística:  o sr. Almeida Prado 
comunicou que já haviam sido recebidos 37 questionários nos quais se constata 25% de 
centros que possuem aulas evangélicas para as crianças. Plano de Trabalho: o sr. Domingos 
Azeredo sugeriu a necessidade de, na próxima reunião, ser revisto o Plano de Trabalho de 
um ano, e ser organizado um novo plano. Esta sugestão foi aprovada por todos. Nada mais 
havendo, foi feita a prece de graças, depois do que o sr. Presidente declarou encerrados os 



trabalhos dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei a presente ata que depois de 
aprovada, receberá a minha e as assinaturas de todos os demais diretores. 
 
São Paulo, 21 de agosto de 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata de 28 de agosto de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 28 (vinte e oito) dias de agosto, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos snrs. Cmte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, Carlos 
Jordão da Silva, Emílio Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado Filho, Waldomiro Silva 
Santos e Horacio Pereira dos Santos. Compareceu também a srta. Nancy Puhlmann do 
Departamento das Mocidades. Justificou sua ausência, por motivos de viagem, o sr. 
Aristóteles Soares Rocha. Em vista de ter que representar a DE junto à reunião do 
Conselho Deliberativo, retirou-se o confrade Carlos Jordão da Silva. Assumindo a 
Presidência, o sr. Cmte. Edgard Armond, após a prece inicial, declarou abertos os trabalhos 
e ordenou a leitura da ata anterior, a qual depois foi unanimemente aprovada. Secretaria: 
Relatando os assuntos de Secretaria, o sr. Emílio Manso Vieira apresentou os seguintes 
documentos: 1º) Relatório da DE ao Conselho Deliberativo: a) anexando as sugestões da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo para a tese a ser apresentada no próximo 
Congresso; b) comunicando a escolha do dia 31 de outubro próximo para a instalação do 
Congresso Nacional Centro Sulino; c) reiterando o pedido de nomeação da Comissão que 
representará São Paulo no referido Congresso; d) outros assuntos vários. 2º) Carta da 
Secretaria comunicando que a auxiliar Ana Amélia já tinha direito às férias. Sobre este 
assunto ficou resolvido unanimemente que essas férias fossem pagas à interessada. 3º) Carta 
da UME de Sorocaba, comunicando a realização, de 29-8 a 5-9, da 3ª Semana Espírita 
daquela cidade, e pedindo à USE um orador para o dia de hoje 28. Este pedido não pode 
ser atendido por ter tal carta chegado à Secretaria somente hoje; com relação à 
comemoração da Semana Espírita, a Secretaria ficou incumbida de nomear a comissão que 
representará a USE. 4º) Carta da Instituição Beneficente “Nosso Lar” dando sua adesão à 
USE. 5º) Relatório do confrade Eurípedes de Castro, referente à sindicância que está 
fazendo nos centros de algumas cidades do norte do Estado. Este relatório foi muito 
apreciado e aprovado. Tesouraria: o sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o movimento 
da Tesouraria na última semana, conforme segue: Saldo de 21-8 Cr$ 5.063.50; 
Recebimentos de 21 a 28-8 Cr$ 3.817,00; Pagamentos de 21 a 28 Cr$ 1.890,00; Saldo em 
28-8 Cr$ 6.990,50. Este balancete foi unanimemente aprovado. Departamento das 
Mocidade: com a palavra a srta. Nancy Puhlmann fez um relato minucioso das atividades 
do Departamento. A seguir, lembrou que as cópias dos Estatutos já haviam sido entregues 
aos srs. Diretores, para discussão e aprovação. Este assunto ficou adiado para ser resolvido 
na próxima reunião, em vista das cópias terem sido distribuídas poucos minutos antes, o 
que não deu aos diretores possibilidade de estudo. Departamento de Estatística:  o sr. 
Almeida Prado comunicou que na próxima reunião iria apresentar um gráfico do 
movimento estatístico. Departamento de Propaganda: o sr. Emílio Manso Vieira 
apresentou 2 comunicados que foram aprovados para publicação. Assuntos extras: o sr. 
Presidente comunicou a necessidade de ser substituído, por se achar em viagem o sr. 
Eurípedes de Castro, da Comissão de Convites, bem como o se saber o motivo pelo qual o 
titular da Comissão de Distintivos não ter ainda tomado iniciativas. O sr. Emílio Manso 
Vieira comunicou que conseguira a colaboração gratuita de uma confreira, para serviços da 
Secretaria, porém que havia necessidade de ser arranjada mais uma máquina de escrever. 
Sobre esta necessidade ficou resolvido que a Secretaria estudasse o caso. Nada mais havendo 
a tratar, o sr. Presidente, depois da prece final, declarou encerrados os trabalhos dos quais, 
eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada será assinada 
por mim e por todos os presentes. 
 
São Paulo, 28 de agosto de 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata de 4 de setembro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 4 (quatro) dias de setembro de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União da Social 
Espírita com a presença dos Srs. Cte. Edgard Armond, Domingos R. Azevedo, Carlos Jordão 
da Silva, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. 
Compareceram também o Sr. Herminio Vicente, do Departamento das Mocidades. 
Justificaram suas ausências os Srs. E. Almeida Prado, por ter que comparecer a uma reunião 
de caráter espírita-doutrinário, e o sr. Aristóteles Soares Rocha por ter que seguir de viagem 
para o Paraná. Assumindo a presidência, o Sr. /Cte. Edgard Armond, depois da prece inicial 
declarou abertos os trabalhos, procedendo a leitura da Ata Anterior, a qual foi unanimemente 
Aprovada. Secretaria: - o Sr. Carlos Jordão da Silva apresentou os seguintes documentos: 1º) 
Ofício do Conselho Deliberativo participando as resoluções tomadas em sua última reunião; 
2º) Carta do Laboratório Ozorio de Morais Ltda. pedindo endereço dos Centros, os quais 
pretendia enviar amostras de seus produtos, como auxílio aos pobres. Sobre este assunto ficou 
resolvido que a Secretaria respondesse dizendo que o fornecimento de endereços era contra o 
regimento interno, mas que havia a possibilidade das amostras serem enviadas à U.S.E. e esta, 
depois distribuí-las-ia aos Centros; 3º) Carta do Sr. Ary Lex solicitando licença de 2 (dois) meses 
por ter que se ausentar de S. Paulo. Este pedido foi atendido, ficando o referido confrade 
licenciado por aquele prazo. Terminada esta exposição, o Sr. Carlos Jordão da Silva comunicou 
que a Secretaria enviara à todos os Estados as últimas resoluções referentes ao nome, data de 
instalação e balanço da situação atual do Congresso. Em relação ainda ao Congresso, o Sr. 
Presidente lembrou a necessidade de ser enviado um nome para substituir o Sr. Eurípedes de 
Castro na Comissão de Convites, e abriu debate em torno do assunto. Após alguma troca de 
ideias ficam unanimemente resolvido que para essa substituição fossem feitos convites à dra. 
Anita Brisa e ao Sr. Dario Jordão. Sobre a Comissão de Distintivos o Sr. Pte. Comunicou que 
o Sr. D. Andreucci já iniciara suas atividades, sugerindo que em vez dos comuns distintivos 
seria mais interessante oferecer aos congressistas uma lembrança representada por um livro 
contendo uma exortação feita por um Espírito, o qual procurar-se-ia obter com cooperação do 
médium Francisco C.  Xavier. Tesouraria: O Sr. Waldomiro Silva Santos, apresentou o 
movimento da Tesouraria na última semana, com os seguintes dados: Saldo de 28.8 Cr$ 
6.990,50 – Recebimentos de 28-8 até 4-9 Cr$ 706,00 – Pagamentos de 28-8 a 4-9 Cr$ 2.283,40 
– Saldo em 4-9 Cr$ 5.413,10. Este balancete foi aprovado unanimemente. Propaganda: o Sr. 
Emílio Manso Vieira leu comunicados que depois de ligeiras retificações foram aprovados para 
publicações. Departamento das Mocidades: o Sr. Hermínio Vicente fez uma explanação sobre 
o plano de estruturação dos trabalhos do Departamento e depois comunicou que havia uma 
certa divergência entre os elementos das Mocidades de Jacareí, recentemente formados, o que 
exigia a ida de um membro do Departamento àquela cidade. Posto em discussão, ficou 
resolvido que o Departamento enviasse um elemento a Jacareí. A seguir entraram em estudo e 
discussão os Estatutos – norma do Departamento, os quais, depois de ligeiras retificações, 
foram unanimemente aprovados. Assuntos Extras: O Sr. Waldomiro Silva Santos comunica 
que um moço havia se oferecido para cooperar como delegado distrital da U.S.E. Sobre este 
assunto ficou resolvido que se convidasse o interessado a se apresentar à Secretaria. Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente, depois da prece final declarou encerrado os trabalhos dos 
quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta Ata, que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 4 de setembro de 1948. 
 



Assinaturas. 









Ata de 11 de setembro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
 

Aos 11 (onze) dias de setembro de 1948, reuniu-se, em sessão ordinária, a Diretoria 
Executiva da União Social Espírita, achando-se presentes os seguintes membros: Srns. 
Cmte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, Waldomiro Silva Santos, Emílio Manso 
Vieira e Horácio Pereira dos Santos. O sr. Carlos Jordão da Silva teve sua ausência 
justificada por se achar doente. Deixaram de comparecer, sem justificativas, os srs. 
Aristóteles Soares Rocha e E. Almeida Prado Filho. Após a prece inicial, o sr. Cmte. Edgard 
Armond assumiu a presidência e declarando abertos os trabalhos ordenou a leitura da Ata 
Anterior a qual, depois de posta em discussão, foi unanimemente aprovada. Secretaria: 
Tratando do expediente da Secretaria, o sr. Presidente, na ausência do Secretário Geral, 
apresentou os seguintes documentos: - 1º Carta do Professor Leopoldo Machado, 
comunicando que está elaborando uma tese como contribuição ao próximo Congresso, e 
pedindo adesão ao Congresso, do Conselho Consultivo das Mocidades Espíritas do Brasil; 
2º Carta do mesmo confrade pedindo também a inclusão da adesão ao Congresso, da 
Confraternização Espírita Lar de Jesus, de Nova Iguaçu, como representante do Estado do 
Rio. Em vista do Estado do Rio haver retirado sua adesão, ficou resolvido que aquela 
entidade comparecesse ao Congresso como representação daquele Estado, “ad-
referendum” do próprio Congresso. Ficou resolvido também que, como informação, se 
perguntasse àquela Confraternização, que é formada de 13 Centros, que massa de espíritas 
ela representa. Tesouraria: o sr. Waldomiro Silva Santos leu o balancete da Tesouraria, 
apresentando os seguintes dados: Saldo de 4-9-948 Cr$ 5.413,10; Recebimentos entre 4 e 
11-9-948 Cr$ 280,00; Pagamentos entre 4 e 11-9-948 Cr$ 862,40; Saldo em 11-9-948 Cr$ 
4.830,70. Posto em discussão e depois em votação, foi a seguir aprovado unanimemente. 
Departamento de Propaganda: o sr. Emílio Manso Vieira leu o Comunicado da Semana 
que foi aprovado para publicação. A seguir comunicou que em Guará vai ser realizada uma 
concentração, e que os Centros que ainda não deram sua adesão à USE, querem que esta 
compareça à reunião para uma exposição que elimine a dúvida que há. Sobre este assunto 
ficou resolvido que se aguardasse a convocação que os mesmos naturalmente farão. 
Continuando, o sr. Emílio Manso comunicou que o Departamento de Educação já entrara 
em atividade por meio de suas três comissões. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente, 
depois da prece de graças, declarou encerrados os trabalhos dos quais eu, Horácio Pereira 
dos Santos, lavrei esta Ata, que assim com todos os presentes. 
 
São Paulo, 11 de setembro de 1948. 
 
 
Assinaturas. 







Ata de 18 de setembro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 18 (dezoito) dias de setembro de 1948 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos Srs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso 
Vieira, E. Almeida Prado Filho, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira Santos. Deixaram 
de comparecer os Srs. Cte. Edgard Armond, por motivo de doença, e o Dr. Aristóteles Soares 
Rocha sem justificação. Na ausência do Presidente da Diretoria, e de conformidade com os 
Estatutos, assumiu a direção da mesa o Vice Presidente Sr. Domingos R. Azevedo, que, depois 
da prece inicial declarou abertos os trabalhos, ordenando a leitura da Ata Anterior, a qual lida, 
posta em discussão e votação, foi depois unanimemente aprovada. Secretaria: O Sr. Carlos 
Jordão da Silva disse que da Secretaria nada havia a expor, e que os serviços de rotina 
prosseguiam normalmente. Departamento de Propaganda: O Sr. Emílio Manso Vieira disse 
que do seu Departamento nada havia a apresentar. Com referência à sua tarefa no cargo da 
Comissão de Reuniões para o próximo Congresso, disse que o Círculo Esotérico cedera o seu 
salão para as reuniões de instalação e encerramento do Congresso, nas mesmas condições em 
que havia cedido para o 1º Congresso Estadual. Propôs ainda o Sr. Emilio Vieira que um dos 
membros diretores do Círculo fosse convidado a tomar parte na cerimônia de instalação do 
Congresso. Esta proposta, depois de alguma troca de pareceres foi aprovada por unanimidade. 
Tesouraria: O Sr. Waldomiro Silva Santos leu o balancete da última semana, apresentando os 
seguintes dados: Saldo de 11-9 Cr$ 4830,70 – Recebimentos de 11 a 18 Cr$ 647,00; 
Pagamentos no mesmo período Cr$ 235,00 = Saldo em 18-9-948 Cr$ 5.242,70. Este balancete 
foi unanimemente aprovado. Departamento de Estatística: O Sr. E. Almeida Prado Filho 
justificou sua ausência anterior por motivo de doença, e apresentou um gráfico provisório do 
seu departamento, o qual, depois de completado, seria passado a limpo e reapresentado à 
Diretoria para apreciação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, depois da prece de 
graças, declarou encerrados os trabalhos, dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta 
ata que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, em 18 de setembro de 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata de 25 de setembro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 25 (vinte e cinco) dias de Setembro de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União 
Social Espírita, com a presença dos Srs. Cmte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, Carlos 
Jordão da Silva, E. Almeida Prado Filho, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos e 
Horacio Pereira dos Santos. Compareceu também o Dr. Hermínio Vicente, do Departamento 
das Mocidades. – Assumindo a Presidência o Sr. Cmte. Edgard Armond após a prece incial, 
declarou abertos os trabalhos, ordenando a leitura da Ata Anterior, a qual foi unanimemente 
Aprovada. Secretaria: Relatando os assuntos da Secretaria, o Sr. Carlos Jordão da Silva leu o 
Relatório nº 13 enviado pela D.E. ao Conselho Deliberativo, acompanhado do Ofício da 
Federação Espírita do Rio G. do Sul na qual esta sugere que o nome do próximo Congresso 
seja 1º Congresso Espírita Nacional. No relatório a D.E. diz concordar com o nome apontado 
pela Federação Gaúcha, concordando também com a que venha a ser Aprovado pelo 
Conselho. Tesouraria: O Sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o Balancete da última 
semana, da qual constaram os seguintes dados: Saldo de 18-9 = CR 5.242,70 – Recebimentos 
entre 18 a 25-9 CR 217,00 – Pagamentos entre 18 e 25-9 CR 820,00 = Saldo CR 4.639,70 em 
25 de Setembro de 1948. Este balancete foi unanimemente Aprovado. Departamento de 
Propaganda: - O Sr. Emílio Manso Vieira leu 2 comunicados que foram Aprovados para 
publicação. Departamento de Estatística: O Sr. E. Almeida Prado Filho apresentou um mapa 
Estatístico que foi muito apreciado. Departamento das Mocidades: O Dr. Hermínio Vicente 
comunicou que acabaram de ser organizadas as Mocidades Espíritas de Caçapava e do bairro 
da Lapa. A seguir sugeriu que o Departamento organizasse uma reunião artística no dia 4 de 
Outubro próximo, em homenagem às Delegações dos Estados ao próximo Congresso. Essa 
reunião contaria com a cooperação de todas as Mocidades. Esta sugestão foi Aprovada, ficando 
assentado que essa homenagem seria levada a efeito naquela data, no salão da Federação 
Espírita do Estado de São Paulo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, depois da prece 
de graças, declarou encerrados os trabalhos, dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei 
esta Ata que assino com todos os presentes. São Paulo em 25 de Setembro de 1948. Assinatura. 
Em tempo retifica-se que a data do festival do D. Mocidades é 4 de novembro de 1948 e não 
como consta acima. 
 
São Paulo, 25 de Setembro de 1948. 
 
Assinaturas. 







Ata de 02 de outubro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 2 (dois) de Outubro de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita com 
a presença dos Srs. Cte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Dr. 
Aristóteles Soares da Rocha, E. de Almeida Prado, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva 
Santos e Horacio Pereira dos Santos. Compareceu também a Srta. Nancy Puhlmann, do 
Departamento das Mocidades. Assumindo a Presidência, o Sr. Cte. Edgard Armond, após a 
prece inicial, declarou abertos os trabalhos, ordenando a leitura da Ata Anterior, a qual foi 
unanimemente Aprovada. Secretaria: O Sr.  Secretário Geral apresentou os seguintes 
documentos: 1º) Ofício recebido de Conselho Deliberativo, comunicando à D.E, as últimas 
resoluções tomadas por aquele órgão; 2º) Ofício da União Espírita Paraense, comunicando ter 
delegado poderes de representação ao Professor Leopoldo Machado, para o próximo 
Congresso; 3º) Ofício da Federação Espírita do Espírito Santo, louvando a organização do 
Congresso e justificando a impossibilidade (sua) coparticipação ao mesmo; 4º) Relatório do 
Dr. Eurípedes de Castro, sobre visitas que fez á várias cidades do Interior do Estado. 
Tesouraria: - O Sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o seguinte balancete do movimento da 
Tezouraria na última semana: Saldo de 25 de Setembro Cr$ 4.639,70 : Recebimentos entre 
25-9 e 2-10 Cr$ 1178,00 – Pagamentos entre 25-9 e 2-10 = Cr$ 996,00 = Saldo em 2 de Outubro 
de 1948 = Cr$ 4.821,70. Posto em discussão e depois em votação este balancete foi 
unanimemente Aprovado. Departamento de Propaganda: O Sr. Emílio Manso Vieira propôs 
o seguinte programa de programa para este mês: Dia 10 = Entrevista à Imprensa, o qual seria 
dada pelo Presidente da D.E.; dia 15 = Um histórico do movimento espírita, antes da U.S.E. 
e agora; dia 20: Comunicação a respeito do nome dado ao Congresso; dia 25 Programa interno 
do congresso. Este programa foi Aprovado por unanimidade. A seguir o Sr. Emílio Vieira leu 
um comunicado que foi Aprovado para publicações. Departamento das Mocidades: A srta. 
Nancy Puhlmann referiu-se à oportunidade e necessidade de uma convocação de todas as 
mocidades do Estado, para uma reunião na Capital, em Dezembro próximo; Esta sugestão foi 
Aprovada por todos os presentes, ficando marcado o mês de Novembro para estudos do plano 
respectivo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, depois da prece de graças, declarou 
(a) encerrados os trabalhos, dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta Ata que assino 
com todos os presentes. 
 
São Paulo em 2 de Outubro de 1948. 
 
Assinaturas 







Ata de 09 de outubro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 9 (nove) dias de Outubro de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos Srs. Cmte. Edgard Armond, Domingos R. Azeredo, Dr. 
Aristóteles Soares da Rocha, Carlos Jordão da Silva, E. de Almeida Prado Filho, Emílio Manso 
Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Compareceu também o Dr. 
Hermínio Vicente, do Departamento das Mocidades. Assumindo a Presidência, o Sr. Cte. 
Edgard Armond, após a prece inicial, declarou abertos os trabalhos e ordenou a leitura da Ata 
Anterior, a qual foi unanimemente Aprovada. Voto de Louvor – A mesa propôs que se fizesse 
constar de Ata um Voto de Louvor pelos bons serviços prestados pelo Dr. Eurípedes de 
Andrade, digo Dr. Eurípedes de Castro trabalhando pela Unificação, e que fosse dirigido ao 
mesmo um ofício apresentando os agradecimentos da Diretoria da U.S.E. Esta proposta foi 
unanimemente Aprovada. Por estarem sendo apreciados os trabalhos do Dr. Eurípedes de 
Castro, e dada a sua boa vontade e competência, ficam unanimemente Aprovada a nomeação 
do mesmo para Delegado Especial da U.S.E. quando em visita à cidades do Interior. 
Departamento das Mocidades: O Dr. Hermínio Vicente leu o relatório do Departamento com 
relação ao seu comparecimento à semana Espírita de Botucatu nos dias 2 e 3 deste mês. Este 
relatório foi muito apreciado e Aprovado e, de conformidade com sugestões nele constantes 
ficou resolvido que fossem remetidos para aquela cidade cópias do Programa Base da USE. 
Prosseguindo, o Dr. Hermínio Vicente fez uma exposição sobre o programa organizado para o 
dia 4 de novembro em homenagem aos congressistas. Secretaria: O Sr. Carlos Jordão da Silva 
apresentou os seguintes documentos: 1º) Ofício enviado pela D.E. ao Conselho, solicitando 
autorização para levantar um empréstimo até ao máximo de CR 30.000,00 para ocorrer às 
despesas com o próximo Congresso. 2º) Relatório do Membro Regional de Bauru, Sr. Nabor 
da Graça Leite, com referência à Semana Espírita realizada naquela cidade de 27-9 a 3-10. Este 
relatório foi muito Apreciado, ficando a Secretaria encarregada de agradecer àquele confrade. 
3º) Convite da União Espírita de Lins, para um festival que a mesma realizou. Por ter chegado 
com grande atraso, este convite não pode ser atendido, o que a Secretaria ficou encarregada de 
comunicar àquela entidade. Como o membro regional daquela cidade persiste em manter o 
nome de União Espírita de Lins, em vez de União Municipal Espírita, foi este assunto motivo 
de estudos, ficando resolvido que se aguardasse a oportunidade da ida de uma pessoa aquela 
cidade a fim de procurar demover o referido membro Sr. Pedro Batista Pereira. Tesouraria: - 
O Sr. Waldomiro Silva Santos leu o seguinte balancete da última semana: - Saldo em 2-10 CR 
4.821,70 – Recebimentos CR 1.480,00 – Pagamentos entre 2-10 e 9-10 CR 1.211,00 – Saldo 
em 9-10 CR 5.090,70. Este balancete foi unanimemente Aprovado. Departamento de 
Propaganda: O Sr. Emílio Manso Vieira leu o comunicado da semana, que foi Aprovado para 
publicação. A seguir, referindo-se à aproximação do Congresso, lembrou a necessidade 
eventual de serem feitos alguns comunicados de urgência que não poderiam aguardar reunião 
da Diretoria para aprovação. Em vista disso, propôs à Diretoria que lhe fosse concedida 
autorização para publicar os comunicados que fossem necessários nesse período. Posto o 
assunto em discussão, ficou o Sr. Emílio Manso Vieira à publicar tais comunicados 
independente de prévia autorização, a fim de ser evitada perda de tempo. Nada mais havendo 
a tratar, foi feita a prece de graças, depois de que 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, 9 de Outubro de 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata de 16 de outubro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 16 (dezesseis) de outubro de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos snrs. Comte. Edgard Armond, Aristóteles Soares Rocha, 
Carlos Jordão da Silva, Domingos R. Azeredo, Waldomiro Silva Santos, Emílio Manso 
Vieira e Horacio Pereira dos Santos. Assumindo a Presidência, o sr. Cte. Edgard Armond, 
após a prece inicial, declarou abertos os trabalhos, ordenando a leitura da Ata Anterior, 
que depois foi posta em discussão, tendo sido aprovadas as seguintes ressalvas: 1º O 
programa base a ser enviado à Botucatu é o do Departamento das Mocidades e não da USE 
propriamente dito; 2º O cargo do sr. Pedro Batista Pereira, em Lins, é de delegado 
municipal e não Membro Regional. Após estas ressalvas foi a Ata posta em votação, tendo 
sido unanimemente Aprovada. Secretaria: - Expostos os assuntos da Secretaria, o sr. Carlos 
Jordão da Silva apresentou os seguintes documentos: 1º) Ofício do Conselho Deliberativo 
comunicando as suas resoluções da última reunião, entre as quais se destacaram as seguintes: 
a) autorizando a DE a contrair empréstimo para acorrer às despesas com o próximo 
Congresso; b) autorizando a composição da mesa de instalação do Congresso, cuja 
organização seria providenciada pela DE. Sobre este último assunto, o sr. Presidente abriu 
debates para indicação de nomes, tendo sido apontados e aprovados os seguintes: Sr. Pedro 
de Camargo, para Presidente, Sra. Ana Brisa e sr. José Panetta, para Secretários. 2º) 
Regimento Interno do Congresso, que lido, não sofreu alterações. 3º) Carta da União 
Espírita Mineira, anexando cópia da carta-circular recebida da Federação Espírita Brasileira 
na qual esta ameaça de expulsão do seu quadro de filiadas, as entidades Estaduais que 
aderirem ao Congresso patrocinado pela USE. Junta também se encontrava a resposta que 
a Entidade Mineira dera à essa circular. 4º) Carta do C. Espírita Mensageiros da Paz, Luz e 
Verdade, convidando a USE a se fazer representar no festival que aquela entidade realizará 
no dia 17 do corrente. Tesouraria: o sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o seguinte 
balancete da última semana: Saldo em 9-10 Cr$ 5.090,70 - Recebimentos entre 9 e 16-10-
48, Cr$ 1.190,00 - Pagamentos de 9 a 16-10 Cr$ 117,00. Saldo em 16-10-48 Cr$ 6.163,70. 
Departamento de Propaganda: o sr. Emílio Manso Vieira leu o comunicado da semana, o 
qual foi Aprovado para publicação. Também foi unanimemente Aprovado o Balancete da 
Tesouraria acima estampado. Nada mais havendo a tratar, 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 todos os presentes. 
 
São Paulo, 16 de outubro de 1948. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 23 de outubro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 23 (vinte e três) dias de outubro de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União 
Social Espírita, com a presença dos 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. Achava-se presente, também, a srta. Nancy Puhlmann, 
do Departamento das Mocidades. Justificou sua ausência, por motivos imperiosos, o 
confrade Eduardo de Almeida Prado Filho. Assumindo a Presidência, o sr. Cte. Edgard 
Armond, após a prece inicial, declarou abertos os trabalhos, depois do que ordenou a 
leitura da ata anterior, que foi unanimemente aprovada. Secretaria: o sr. Carlos Jordão da 
Silva apresentou os seguintes documentos: 1º) Carta da Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul, comunicando que a sua delegação iria passar em São Paulo com destino ao Rio de 
Janeiro a fim de se entender com a Federação Espírita Brasileira, antes do Congresso; 2º) 
Carta da Liga Espírita do Brasil, comunicando que o seu representante no Congresso seria 
o sr. Lauro Sales. Tesouraria: o sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o seguinte balancete 
da última semana: Saldo existente em 16-10 Cr$ 6.163,70; Recebimentos entre 16 e 23-10 
Cr$ 2.500,00; Pagamentos de 16 a 23-10 Cr$ 23,00; Saldo em 23-10 Cr$ 8.640,70. Este 
balancete foi unanimemente aprovado. Propaganda: o sr. Emílio Manso Vieira leu os 
comunicados da semana, que foram aprovados para publicação. A seguir comunicou e leu 
o convite a ser feito ao povo para a solenidade de instalação do Congresso a ser realizado 
no salão do Círculo Esotérico. Tendo este assunto entrado em discussão em vista do salão 
comportar somente 1.200 pessoas, a mesa sugeriu a necessidade de serem distribuídos 
convites individuais e o sr. Domingos R. Azeredo propôs que fossem feitos 1.200 convites, 
com a distribuição de 1.000 e reserva de 200 para os retardatários. Postas em votação, essas 
propostas foram unanimemente aprovadas. Departamento das Mocidades: a srta. Nancy 
Puhlmann ofereceu a colaboração do seu Departamento para os trabalhos, oferecimento 
esse que foi muito apreciado, ficando o referido Departamento encarregado da 
manutenção dos salões. Assuntos Extras: o sr. Aristóteles Soares Rocha comunicou que 
compareceu à festividade realizada pelo Centro Espírita Mensageiros da Paz, Luz e Verdade, 
representando a USE, e que dessa comissão iria apresentar relatório na próxima semana. 
Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente, após a prece de graças, declarou encerrados 
os trabalhos, dos quais, eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta ata que assino com todos 
os presentes. 
 
São Paulo, 23 de outubro de 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata de 06 de novembro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 6 (seis) dias de novembro de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos srs: Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Emílio 
Manso Vieira, E. Almeida Prado, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. 
Por motivo de doença deixou de comparecer o confrade Cte. Edgard Armond. Assumiu a 
Presidência o sr. Domingos R. Azeredo que, depois da prece inicial declarou abertos os 
trabalhos, tendo, a seguir declarado que era portador dos votos de congratulações do sr. 
Cmte. Edgard Armond a todos os diretores pelos bons resultados obtidos no Congresso 
Brasileiro de Unificação Espírita. Continuando, o sr. Presidente propôs um voto de 
congratulações ao Cmte. Edgard Armond, pelos resultados do mesmo Congresso, do qual 
foi ele o idealizador e a linha mestra do arcabouço daquele certame. Esta proposta foi 
unanimemente aprovada, o que demonstrou o reconhecimento, que aqui fica estampado, 
da DE ao seu Presidente. Prosseguindo, o sr. Presidente dos trabalhos propôs ainda que o 
mesmo voto de louvor fosse feito ao Secretário Geral, sr. Carlos Jordão da Silva, pela sua 
ativa participação nos trabalhos do Congresso, porém este, agradecendo, disse que o 
trabalho fora de todos e que tal voto de louvor devia ser feito à DE em geral. A proposta e 
a emenda foram unanimemente aprovadas. Ata: a seguir foi lida a ata anterior que, não 
sofrendo contestações, foi unanimemente aprovada. Secretaria: o sr. Carlos Jordão da Silva 
apresentou os seguintes documentos: 1º) Lista do Tijolo Paulista para a construção da Sede 
da Federação Espírita Catarinense, deixada pelos delegados daquele Estado ao Congresso. 
Para atender ao apelo daqueles confrades, a lista foi entregue ao sr. Tesoureiro, para a coleta 
de donativos; 2º) Proposta do Congresso para que a USE mande enfeixar num livro as teses 
apresentadas; as Federações que participaram do certame compromenteram-se a ficar com 
uma boa parte dos livros que fossem editados. Posto este assunto em discussão e depois em 
votação, ficou resolvido o seguinte: a) aprovação unânime da proposta; b) solicitar de todas 
as Federações confirmação das quantidades que se comprometem a adquirir; c) indicar o 
sr. Horacio P. Santos para os trabalhos de revisão ortográfica e de tipografia; 3º) Sugestão 
de uma comissão do Congresso, para que se peça a todos os Conselhos das Federações que 
ratifiquem os resultados do Congresso, enviando uma cópia da ata da reunião em que se 
processar a ratificação. Posto este assunto em discussão, ficou resolvido, com relação à USE, 
que se aguarde o relatório da redação final dos trabalhos do Congresso, e enviá-lo depois 
ao Conselho Deliberativo, acompanhado da sugestão dos termos para a redação do ofício 
de ratificação; 4º) Telegrama recebido da Federação Espírita Brasileira, agradecendo os 
termos generosos contidos no telegrama que o Congresso enviara àquela entidade; 5º) 
Carta do sr. Jayme Monteiro de Barros, anexando sugestões para um regimento interno a 
ser adotado por todas as Uniões Municipais. Tesouraria: o sr. Waldomiro Silva Santos disse 
que não poderia apresentar o balancete da última semana, por estar ainda colhendo as 
notas das despesas havidas com o Congresso. Departamento de Propaganda: o sr. Emílio 
Manso Vieira comunicou que conseguira obter o aluguel dos ônibus por Cr$ 510,00. 
Comunicou mais que, devendo tomar parte ativa nos trabalhos do Departamento de 
Educação, deixaria de comparecer às reuniões da DE. Propôs também que a USE oficiasse, 
agradecendo, aos seguintes: ao sr. Wandick de Freitas, pela colaboração que prestou ao 
Congresso por meio do “Jornal de Notícias” e ao sr. Sinésio Rodrigues da Cunha por ter 
posto o seu automóvel à disposição dos congressistas. Departamento de Estatística: o sr. 
Almeida Prado apresentou um mapa do movimento estatístico, o qual foi muito apreciado. 
Assuntos Extras: o sr. Carlos Jordão da Silva propôs: enviar aos Centros adesos, ofício de 
congratulações pelos resultados obtidos no Congresso; enviar às Federações que 
participaram do mesmo Congresso, telegramas de congratulações. Estas duas propostas 
foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente, após a 



prece de graças, declarou encerrados os trabalhos, dos quais, eu, Horacio Pereira dos 
Santos, lavrei esta ata que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 6 de novembro de 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata de 13 de novembro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 13 (treze) dias de novembro de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos snrs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, E. 
Almeida Prado Filho, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Compareceu 
também o sr. Ary Lex do Departamento de Mocidades. Deixaram de comparecer os srs. 
Cte. Edgard Armond, por continuar doente, e o dr. Aristóteles Soares Rocha por estar 
ocupado com a Delegação do Paraná. Assumindo a Presidência, o sr. Domingos R. 
Azeredo, depois da prece inicial, declarou abertos os trabalhos, ordenando a leitura da ata 
anterior, que foi unanimemente aprovada. Secretaria: o sr. Carlos Jordão da Silva 
apresentou os seguintes documentos: Telegrama da Federação E. do Rio Grande do Sul, 
congratulando-se com a USE pelos resultados do Congresso. Referindo-se ao acúmulo de 
serviço da Secretaria, o sr. Carlos Jordão disse que os ofícios de congratulações aos Centros, 
que deviam ser feitos em caráter individual, iriam ser dirigidos em caráter geral por meio 
do Boletim do “O Semeador”. Tesouraria: o sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o 
seguinte balancete: Saldo em 23-10-948 Cr$ 8.640,70; Recebimentos entre 23-10 e 13-11 
Cr$ 6.565,00; Pagamentos entre 23-10 e 13-11 Cr$ 12.192,10; Saldo em 13-11 Cr$ 
3.013,60. Este balancete foi unanimemente aprovado. Em vista do saldo existente não 
comportar as despesas que ainda estão em pagamento, ficou resolvido que se incentivasse 
a venda dos Anais do Congresso anterior, a Cr$ 10,00 cada exemplar. Esta resolução foi 
tomada por unanimidade. Departamento das Mocidades: o sr. Ary Lex comunicou que, 
terminada a sua licença, reassumiria o seu cargo no Departamento e expôs os seguintes 
assuntos: 1º) Com relação ao chamado Congressinho das Mocidades, o esboço do 
programa de ação seria apresentado à DE na próxima reunião; 2º) Carta a ser enviada às 
Federações que compareceram ao Congresso, esclarecendo a atuação do Departamento e 
desfazendo as críticas formuladas pelo professor Leopoldo Machado. Esta carta, depois de 
lida, foi unanimemente aprovada, ficando estabelecido que uma cópia deveria ser enviada 
ao professor Leopoldo Machado; que tal carta fosse enviada a todas as Federações 
acompanhada da tese das Mocidades e cópia dos Estatutos do Departamento, bem como 
os itens aprovados no Congresso das Mocidades. Tal carta, antes de ser enviada, deveria ser 
submetida à revisão da Secretaria. Departamento de Estatística: o sr. Almeida Prado 
comunicou que haviam sido recebidos mais 3 (três) formulários preenchidos. Assuntos 
Extras: O sr. Waldomiro Silva Santos referiu-se ao movimento de aproximação dos Centros 
de Sant’Ana e comunicou que iria ser promovido para breve a reunião de 10 a 12 centros 
e que seria interessante o Delegado da USE comparecer a essa reunião para ser aproveitada 
a oportunidade proposta, visto do ambiente espírita naquele bairro estar propício. Esta 
sugestão foi aprovada, ficando o sr. Waldomiro Silva Santos encarregado de fornecer uma 
relação desses centros, indicando os dias apropriados para as palestras em prol da 
unificação. 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 novembro de 1948. 
 
Assinaturas. 







Ata de 20 de novembro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 20 (vinte) de novembro de 1948 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos Srs. Domingos R. Azeredo, Aristóteles Soares Rocha, Carlos 
Jordão da Silva, Eduardo de Almeida Prado Filho, Waldomiro Silva Santos e Horacio 
Pereira dos Santos. Compareceu também o Dr. Hermínio Vicente, do Departamento das 
Mocidades. Deixou de comparecer por doença, o Sr. Cmte. Edgard Armond. Assumiu a 
Presidência o Sr. Domingos R. Azeredo, que, depois da prece inicial declarou abertos os 
trabalhos, ordenando a leitura da Ata Anterior, a qual em seguida foi posta em discussão. 
O Sr. Carlos Jordão propôs uma ressalva com relação à carta esclarecedora de atitudes que 
o Departamento das Mocidades iria enviar novamente às delegações dos Estados que 
estavam presentes à festa que lhes fora oferecida, e não a todas as Federações como 
indevidamente consta da referida Ata. Esta ressalva foi aprovada unanimemente. A seguir 
foi a Ata posta em votação, tendo recebido aprovação unânime com a ressalva acima. 
Secretaria: O Sr. Carlos Jordão da Silva fez as seguintes exposições: Com relação à Ata 
anterior, comunicou que os confrades Benedito Godoy Paiva e Emílio Manso Vieira 
haviam se prontificados a falar nos Centros do bairro de Sant’Ana. Na mesma Ata já 
haviam sido providenciados todos os assuntos. Do movimento da Secretaria foram lidos os 
seguintes documentos: 1º) Carta do Governador do Estado agradecendo o convite que lhe 
fora dirigido para assistir ao encerramento do Congresso; 2º) Telegramas de congratulações 
das Federações do Paraná e Sta. Catarina; 3º) Carta da U.M.E. de Avaré comunicando a 
sua organização e convidando a USE a se fazer representar no festival de instalação que será 
efetuado no dia 27 deste mês; apresentando ainda o nome do Sr. Afonso Ubinha para 
Delegado Regional; 4º) Pedido de 60 dias de licença, para tratamento de saúde, feito pelo 
Sr. Cmte. Edgard Armond. A Secretaria ficou incumbida de encaminhar este pedido ao 
Conselho. Procuradoria: o Sr. Aristóteles Soares Rocha também solicitou dispensa por 
umas duas ou três reuniões, por ter que viajar. Este pedido foi atendido. Tesouraria: O Sr. 
Waldomiro Silva Santos apresentou o seguinte balancete da última semana: Saldo de 13-
11 Cr$ 3.013,60. Recebidos: Cr$ 1.052,00 – Pagamentos Cr$ 944,30 – Saldo em 20-11-
948 Cr$ 3.121,30. Este balancete foi unanimemente aprovado. Departamento de 
Estatística: O Sr. Almeida Prado disse que do seu Departamento nada havia a expor. Por 
sugestão do mesmo, este departamento ficou incumbido de elaborar um artigo referente a 
Estatística, para ser publicado no Semeador e em outros jornais. Departamento das 
Mocidades: o Sr. Hermínio Vicente disse que o programa do Congressinho fora distribuído 
aos Diretores da D.E. para aprovação. Este assunto, que foi objeto de troca de impressões 
e sugestões, ficou com decisão final a ser dada na próxima reunião. Nada mais havendo a 
tratar, foi feita a prece de graças depois da qual 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, em 20 de novembro de 1948. 
 
Assinaturas. 







Ata de 27 de novembro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 27(vinte e sete) de novembro de 1948, reuniu-se a D. Executiva da União Social Espírita 
com a presença dos Srs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Eduardo de Almeida 
Prado Filho, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. 
Assumindo a Presidência, o Sr. Domingos R. Azeredo, depois da prece, declarou abertos os 
trabalhos, ordenando a leitura da ata anterior que foi unanimemente aprovada. Assuntos 
da ata anterior: com referência a assuntos da ata anterior, o Sr. Secretário Geral comunicou 
que o Sr. Benedito Godoy Paiva seguira para Avaré para representar a USE na instalação 
da UME daquela cidade. Comunica mais que a USE convidara o Sr. Afonso Ubinha para 
Delegado Especial na zona de Avaré. Secretaria: O Sr. Secretario Geral leu a cópia do 
Relatório Mensal enviado ao Conselho Deliberativo, que foi acompanhado do Relatório 
do Congresso, e mais as decisões finais deste, além de várias informações e pedidos 
necessários ao bom encaminhamento dos trabalhos da D.E. Tesouraria: O Sr. Waldomiro 
Silva Santos apresentou o seguinte balancete da última semana: Saldo em 20.11 
Cr$ 3.121,30. Recebimentos: Cr$ 693,00 Pagamentos: Cr$ 1.187,00. Saldo em 27.11 
Cr$ 2.627,30. Este balancete foi unanimemente aprovado. Assuntos Extras: O Sr. Carlos 
Jordão da Silva informando que o Dr. Julio de Abreu tem sido infeliz na direção do Boletim 
do Semeador principalmente com relação a assuntos do Congresso, propôs que o 
Departamento de Propaganda esclarecesse pelo mesmo Boletim, que a USE não pretende 
se imiscuir na direção dos Centros. O Sr. Domingos R. Azeredo propôs que antes do D. de 
Propaganda prestar esse esclarecimento, fosse feito convite direto ao Sr. Julio de Abreu, para 
que ele mesmo faça as retificações no título e no texto do artigo referente ao Congresso. O 
Sr. Emílio Manso Vieira lembrou que todas as publicações em torno da USE devem antes 
(de) serem censuradas pelo Dep. de Propaganda. Postas as propostas em votação, ficou 
unanimemente aprovado o seguinte: 1º Convidar o Dr. Julio de Abreu a fazer as retificações 
necessárias nos artigos por ele publicados no último número do “O Semeador” e atribuir 
essa tarefa ao D. de Propaganda, no caso do Dr. Julio de Abreu não atender ao convite; 2o 
Autorizar o Departamento de Propaganda a escrever artigos esclarecendo que os propósitos 
da USE são de confraternização e unificação e não de intromissão na direção dos Centros; 
3o Comunicar ao Dr. Julio de Abreu que todos os assuntos que dizem respeito à USE não 
poderão ser publicados sem a chancela de autorização do Diretor do Departamento de 
Propaganda. 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 Novembro de 1.948. 
 
Assinaturas. 









Ata de 04 de dezembro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 4 (quatro) de dezembro de 1948, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos srs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro 
Silva Santos, Emílio Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado Filho e Horacio Pereira dos 
Santos. Assumindo a Presidência, o sr. Domingos R. Azeredo, após a prece inicial, declarou 
abertos os trabalhos ordenando a leitura da ata anterior, que foi unanimemente aprovada. 
Falando sobre assuntos da mesma ata, o sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que o ser. 
Júlio de Abreu achara humilhante a censura a ser feita, nas publicações do Boletim de 
“Semeador”, pelo Departamento de Propaganda, e que com relação a alguns senões havidos 
no último número, justificou-os pela premência de tempo. Departamento de Propaganda: 
o sr. Emílio Manso Vieira apresentou os seguintes assuntos: 1º) Comunicado Oficial da 
USE, o qual, depois de algumas retificações, foi unanimemente aprovado, devendo, depois 
de passado a limpo, ser apresentado à Secretaria Geral, para revisão, antes de ser 
encaminhado à tipografia; 2º) Compra, pelo Departamento, de 50 fotografias do último 
Congresso, para serem distribuídas aos Centros. Esta compra foi aprovada, ficando a 
Tesouraria encarregada de reembolsar o sr. Emílio Manso Vieira da importância 
dispendida, no valor de Cr$ 50,00 (cincoenta cruzeiros). Secretaria: o sr. Carlos Jordão da 
Silva leu o Relatório enviado pelo Conselho Deliberativo, do qual se destaca a autorização 
dada à DE para ficar com um mínimo de 700 exemplares dos Anais do Congresso. Sobre 
assuntos do mesmo documento, a Secretaria ficou encarregada de se dirigir ao Conselho 
Deliberativo, solicitando o seguinte: 1º) Que o Conselho forneça uma cópia da ata que 
ratificou as decisões do Congresso, devendo a Secretaria, depois desse fornecimento, 
remeter o referido documento à Federação Espírita do Rio Grande do Sul; 2º) Solicitar 
esclarecimentos sobre as finalidades e funções das comissões recentemente criadas pelo 
Conselho Tesouraria: o sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o seguinte balancete da 
última semana: Saldo de 27-11 Cr$ 2.627,30; Recebimentos Cr$ 850,00; Pagamentos Cr$ 
1.936,00; Saldo em 4-12-948 Cr$ 1.541,30. Este balancete foi unanimemente aprovado. O 
sr. Waldomiro Silva Santos sugeriu a distribuição de listas para serem angariados auxílio 
para a USE. Esta proposta ficou para ser estudada no princípio do próximo ano em vista 
dos espíritas estarem sobrecarregado atualmente com as listas de Natal. Com relação às 
fotografias, as mesmas deverão ser reservadas aos que se interessarem para serem vendidas 
a qualquer preço como fonte de reserva. 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, 4 de dezembro de 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata de 11 de dezembro e 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 11 (onze) de dezembro de 1948 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos Srs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Eduardo 
de Almeida Prado, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos, Horacio Pereira dos 
Santos. Assumindo a Presidência, o Sr. Domingos  R. Azeredo, depois da prece inicial, 
declarou abertos os trabalhos, ordenando a leitura da Ata anterior, a qual foi 
unanimemente aprovada. Departamentos de Educação e Propaganda: O Sr. Emílio Manso 
Vieira, inicialmente, fez uma explanação das atividades do Departamento de Educação, 
comunicando que a partir de 1 a 5 de janeiro será apresentado à D.E. um relatório  sobre 
as teses do próximo Congresso de Educadores, quando será estudada a possibilidade de 
criação do Instituto Espírita de Educação. Sobre esta criação ficou bem esclarecido que a 
USE será apenas coordenadora do movimento, isto para não sejam infringidos os Estatutos. 
Devendo também o Departamento apresentar uma tese, ficou resolvido que a mesma 
deveria ser apresentada à Diretoria Executiva, para apreciação e aprovação. A seguir foi 
apresentado o pedido para impressão de selos para serem vendidos em benefício do 
Departamento de Educação, cujo custo importará em CR$ 3.600,00 (treis mil e seiscentos 
cruzeiros) para mais ou menos, 20.000 selos. Este pedido foi aprovado unanimemente, 
tendo o confrade Horácio Santos ficado incumbido de se entender com o Sr. José 
Andreucci, para obter prazo de pagamento de 120 dias após a entrega dos selos. Também 
ficou aprovado que o Departamento de Educação se incumbiria da venda dos selos e 
pagamentos das respectivas despesas, sendo as entradas e saídas de dinheiro escrituradas 
em conta especial do mesmo Departamento, este para efeitos de escrituração interna. Por 
sugestão do Sr. Domingos Azeredo, ficou aprovado que se destinassem 100 exemplares dos 
Anais do Congresso Brasileiro de Unificação, para serem vendidos aos professores que vão 
comparecer ao Congresso de Educação. Departamento das Mocidades: A Srta. Nancy 
Puhlmann comunicou que o Departamento recebera do Conselho das Mocidades Espíritas 
do Brasil, um termo de adesão àquele órgão, com contribuição estabelecida no valor de 
Cr$ 20,00 por trimestre, bem como circular sobre a necessidade de serem criados delegados 
do Conselho em todas as cidades. Por não poderem tais documentos serem apreciados  pela 
D.E., nada ficou resolvido, tendo o Departamento ficado de apresentar os mesmos na 
próxima reunião, para deliberação. Tesouraria: o Sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o 
seguinte balancete da última semana: Saldo em 4-12 Cr$ 1.541,30. Recebimentos Cr$ 
670,00. Pagamentos Cr$ 254,00- Saldo em 11-12 Cr$ 1.957,30. Apresentou também 
Balancete de Receita e Despesas com o Congresso, para ser encaminhado ao Conselho, 
com os seguintes dados: Receita Donativos Cr$ 4.295,00 Rifa de 1 vitrola Cr$ 8.550,00. 
Total da Receita Cr$ 12.845,00. Despesas: Publicações Cr$ 2.254,00. Conduções Cr$ 
1.580,00. Impressos Cr$ 389,90. Gratificações Cr$ 315,00. Almoço em Interlagos Cr$ 
2.541,00. Telegramas Cr$ 278,00. Diversos Cr$ 3.788,80. Contas a Pagar Cr$ 2.700,00. 
Total das Despesas Cr$ 13.847,20. Este balancete, acusando um “déficit” de Cr$ 1.002,20 
foi unanimemente Aprovado, recebendo também Aprovação unânime o Balancete 
Semanal. Secretaria: O Sr. Carlos João da Silva comunicou que por intermédio do professor 
Leopoldo Machado, fora recebida uma comunicação referente à Festa do Livro Espírita, 
que será realizada no Rio, para qual todos deveriam colaborar enviando livros autografados. 
Ficou resolvido que tal carta fosse encaminhada ao Conselho. A seguir foi lido o relatório 
do Sr. Benedito Godoy Paiva, sobre a instalação da UME em Avaré. Este documento foi 
muito apreciado, e aprovado. Continuando o Sr. Secretário Geral distribuiu cópias de um 



trabalho do Dr. Luiz M. de Barros, fazendo esclarecimentos com relação a um artigo 
capcioso publicado pela F.E.Brasileira. A aprovação ou não deste documento ficou 
transferida para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou 
encerrados os trabalhos dos quais eu, Horacio P. Santos, lavrei esta ata que assino com 
todos os presentes. 
 
São Paulo, 11 de dezembro de 1948. 
 
Assinaturas. 









Ata de 18 de dezembro de 1948 
Diretoria Executiva 

 
Aos 18 (dezoito) de dezembro de 1948 reuniu-se a D. Executiva da União Social Espírita, 
com a presença dos sr. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Eduardo de Almeida 
Prado Filho, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. 
Compareceu também o sr. Ary Lex, do Departamento das Mocidades. Assumindo a 
Presidência, o sr. Domingos R. Azeredo após a prece inicial, declarou abertos os trabalhos, 
ordenando a leitura da ata anterior, que foi unanimemente aprovada. Assuntos Pendentes: 
tese da Comissão de Professores: Ficou resolvido que a tese da USE fosse enviada ao 
Conselho para aprovação, bem como a comissão escolhida para compor a Comissão, 
constante dos seguintes nomes: Prof. Fausto Lex, Lauro Carneiro, Pedro de Camargo, 
Sebastião Guedes de Souza, sra. Luiza Peçanha Branco e Emílio Manso Vieira. Selos: o 
Departamento de Educação ficou autorizado a mandar fazer os selos de Propaganda, em 
vista do confrade José Amarante ter concedido prazo ilimitado para o pagamento dos 
mesmos. Artigo do Sr. Monteiro de Barros: o artigo em questão foi aprovado para 
publicação, ficando a Secretaria Geral encarregada de, com a colaboração do autor, fazer 
algumas retificações. Departamento das Mocidades: o sr. Ary Lex apresentou uma circular 
do Conselho das Mocidades Espíritas na qual é pedida a ratificação de adesão do 
Departamento das Mocidades, com a contribuição de Cr$$ 20,00 por trimestre. Este 
documento foi entregue à Secretaria para estudo. Com relação ao esboço do programa do 
Congressinho das Mocidades, o sr. Ary Lex comunicou que o mesmo estava sendo 
elaborado. Secretaria: a Secretaria apresentou uma carta do sr. Antonio Casemiro 
Sobrinho, da UME de Votuporanga, pedindo o comparecimento de um membro da USE 
para harmonizar a situação tensa existente entre os Centros daquela localidade. A 
Secretaria ficou incumbida de responder, comunicando que no próximo mês de janeiro 
seguiria para lã um delegado da USE. A seguir foi lido o relatório da DE enviado ao 
Conselho, bem como pedido de cópia da Aa de ratificação de aprovação das resoluções 
tomadas pelo Congresso Brasileiro de Unificação; sugestão apresentada ao CD para 
aumento em dobro das contribuições, bem como criação de uma lista para angariação de 
donativos; e, anexa seguiu a carta do sr. Paulo Cerdeira, na qual este pede demissão do seu 
cargo. Tesouraria: o sr. Waldomiro Silva Santos leu o seguinte balancete da última semana: 
Saldo de 11-12 Cr$ 1.957,30; Recebimentos Cr$ 278,00; Pagamentos Cr$ 68,00; Saldo em 
18-12-948 Cr$ 2.167,30. Este balancete foi unanimemente aprovado. Férias: ficou resolvido 
que as reuniões da DE ficassem suspensas até o primeiro sábado de fevereiro de 1949 com 
ressalva de serem feitas, nesse período de férias, tantas convocações extraordinárias quantas 
fossem exigidas. A Secretaria, que funcionará normalmente nesse período, ficou incumbida 
de levar essa resolução ao conhecimento do Conselho. Nada mais havendo a tratar, o sr. 
Presidente encerrou os trabalhos dos quais eu, Horacio S. Santos, lavrei esta ata que assino 
com todos os presentes. 
 
São Paulo, 18 de dezembro de 1948. 
 
Assinaturas. 








