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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

05, 12, 19 e 26 de Fevereiro
05, 12 e 19 de Março
09, 16 e 23 de Abril
07, 14 e 28 de Maio

11 de Junho
02, 09, 16 e 30 de Julho

06, 13, 20 e 27 de Agosto
03, 17 e 24 de Setembro

15 e 22 de Outubro
12, 19 e 26 de Novembro

03, 11, 24 e 31de Dezembro



Ata de 05 de fevereiro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 5 (cinco) de fevereiro de 1949, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
com a presença dos snrs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Emílio Manso 
Vieira, E. Almeida Prado Filho, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. 
Justificou sua ausência o confrade Aristóteles Soares Rocha. Assumiu a Presidência o sr. 
Domingos R. Azeredo, que depois da prece inicial abriu os trabalhos e ordenou a leitura 
da ata anterior, que foi unanimemente aprovada. Secretaria: o sr. Carlos Jordão da Silva 
apresentou os seguintes assuntos: 1º) Em vista de Votuporanga ser muito longe, o que 
dificultava o envio de um representante àquela cidade, fora escrita uma carta ao Centro 
Regional aconselhando-o a procurar harmonizar a situação. Sobre este assunto ficou 
resolvido que se consultasse o sr. Eurípedes de Castro, com referência à possibilidade de 
sua ida àquela cidade. 2º) Relatório da Diretoria Executiva enviado ao Conselho; 3º) Ofício 
do Conselho, comunicando as últimas deliberações tomadas e anexando cópia da Ata de 
ratificação das Decisões tomadas no último Congresso, cópia essa que será remetida à 
Federação do Rio Grande do Sul; 4º) Carta da UME de Bauru juntando cópia de sugestões 
ao Governo do Estado para concessão, aos Centros Espíritas, de isenção do Imposto de 
Transmissão inter-vivos. Posto o assunto em discussão, ficou aprovado que tais sugestões 
fossem encaminhadas ao Procurador da USE, para dar seu parecer, depois do eu a Diretoria 
tomaria as deliberações definitivas; 5º) UME de Jaboticabal comunicando, por carta, que, 
por falta de contribuição dos Centros filiados, a referida UME deixaria de existir. Resolveu-
se escrever à referida UME comunicando, que a UME deve continuar mesmo sem 
recebimentos de contribuições porquanto a mesma UME não estaria obrigada a fazer 
pagamento de quota alguma à USE; 6º) Ofício da UME de Ribeirão Preto, convidando a 
USE e o Departamento das Mocidades a comparecerem na Semana Espírita que vai ser 
realizada naquela cidade. A Secretaria ficou incumbida de escalar os representantes; 7º) 
Oficio da Federação do Rio Grande do Sul, comunicando a futura realização do 2º 
Congresso Espírita Pan-Americano, no Rio de Janeiro. Sobre este assunto, o sr. Secretário 
Geral leu o ofício-resposta da USE na qual se diz que somos simpáticos ao movimento, 
embora não tivesse havido direta comunicação da Cepa à USE e que como aquela já 
indicara 10 membros residentes no rio para a coordenação da realização, nós ficaríamos 
aguardando a manifestação dessa Comissão. Este ofício-resposta foi unanimemente 
aprovado; 8º) Relatório no 1 da Caravana da Fraternidade, descrevendo os resultados da 
campanha pró-congraçamento de todos os Centros de Sant’Ana. Ficou resolvido responder 
agradecendo e aconselhando a Caravana a prosseguir no trabalho, esforçando-se no sentido 
da unificação que é o problema mais presente; 9º) Mensagem dos Espíritas Cearenses, 
trazida pelo confrade Eurípedes de Castro, a qual foi muito apreciada; 10º) Pedido de 
demissão da srta. Amélia. Concedida a demissão, a Secretaria ficou autorizada a contratar 
outra funcionária com o ordenado até o máximo de Cr$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 
cruzeiros) a título experimental. Tesouraria: o sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o 
último balancete, com os seguintes dados: Saldo de 18-12-948 Cr$ 2.167,30; Recebimentos 
Cr$ 6.777,00; Pagamentos Cr$ 4.285,10; Saldo em 5-2-949 Cr$ 4.659,20. Este balancete 
recebeu aprovação unânime. 1º Congresso Educacional: foi lido o relatório do 1º 
Congresso Educacional Paulista, cujas conclusões finais receberam a aprovação da 
Diretoria Executiva ficando resolvido que tais conclusões deviam ser revistas pelo Conselho 
do Instituto Educacional e depois submetidos à apreciação do Conselho Deliberativo da 
USE. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declara encerrados os trabalhos, dos 
quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por 
todos os presentes. 
 
São Paulo, 5 de fevereiro de 1949. 
 
Assinaturas. 









Ata de 12 de fevereiro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze (12) de fevereiro de 1.949 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos Srs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Emílio 
Manso Vieira, Dr. Aristóteles Soares Rocha, E. Almeida Prado Filho e Horacio Pereira dos 
Santos. Compareceu também o Sr. Ary Lex, do Departamento das Mocidades. Deixou de 
comparecer, justificando sua ausência, o Sr. Waldomiro Silva Santos. Sob a presidência do 
Sr. Domingos R. Azeredo, foram iniciados os trabalhos com a leitura da Ata anterior, a 
qual foi unanimemente aprovada. Assuntos de Ata: - Com referência ao assunto de 
desligamento da UME de Jaboticabal, o Sr. Secretário leu duas cartas recebidas: 1ª) Do 
Templo Espírita Universal, juntando cópia da ata da UME daquela cidade, referente à 
reunião em que foram debatidos os motivos de seu afastamento da USE; 2ª) Carta da 
Juventude Espírita de Jaboticabal, na qual esta afirma continuar sempre com a USE apesar 
do afastamento da UME. Expediente: - A Secretaria Geral apresentou uma carta da União 
Espírita Cachoeirense, na qual esta solicita informações para o recebimento de uma 
subvenção de Cr$ 5.000,00 que lhe foi destinada pelo Governo do Estado. Esta carta foi 
entregue ao Procurador da USE, para as necessárias providências. Departamento das 
Mocidades: O Sr. Ary Lex leu a justificativa do plano para a 1ª Reunião das Mocidades 
Espíritas do Estado, a realizar-se de 08 a 10 de julho em São Paulo. Essa justificativa foi 
aprovada para ser mimeografada e distribuída. A seguir foi lido o programa dos trabalhos 
para a mesma reunião, o qual, após algumas retificações foi aprovado para ser impresso, 
devendo antes disso ser examinado pela Secretaria, a fim de serem evitadas incoerências 
com relação a datas. O Sr. Ary Lex leu ainda duas circulares recebidas do Conselho das 
Mocidades Espíritas, com referência à Festa do Livro Espírita. Estas circulares foram 
confiadas à Secretaria, para a devida resposta, após estudo do assunto. Tesouraria: Na 
ausência do Tesoureiro, o Sr. Carlos Jordão da Silva leu o balancete da última semana, que 
apresentou os seguintes dados: Saldo de 5/2: Cr$ 4.659,20 - Recebimentos entre 5 e 12/2: 
Cr$ 2.482,00 - Pagamento entre 5 e 12/2: Cr$ 1.222,50 - Saldo em 12/2: Cr$ 5.918,70. 
Este balancete foi unanimemente aprovado. Departamento de Propaganda: Em vista de 
não ter sido ainda elaborado o novo plano de trabalho, ficou resolvido que o Departamento 
encaminhasse à publicidade os comunicados das mocidades. Departamento de Estatística: 
O Sr. Almeida Prado comunicou que foram recebidos mais 20 (vinte) questionários 
estatísticos. Assuntos Extras: O Sr. Aristóteles Rocha pediu que ficassem antecipadamente 
justificadas as suas próximas faltas, por motivos de viagem. 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, 12 de fevereiro de 1.949. 
 
Assinaturas. 







Ata de 19 de fevereiro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 19 (dezenove) de fevereiro de 1949 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos Srs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Horacio 
Pereira dos Santos e Waldomiro Silva Santos. Deixaram de comparecer os Srs. Emílio 
Manso Vieira e Eduardo Almeida Prado Filho, por se acharem doentes, e o Sr. Aristóteles 
Soares Rocha por estar viajando. Abertos os trabalhos sob a Presidência do Sr. Domingos 
R. Azeredo, foi inicialmente lida a Ata Anterior que recebeu aprovação unânime. 
Secretaria: O Sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que a Secretaria já providenciara a 
respeito dos assuntos da Ata Anterior, e que o trabalho de rotina prossegue normalmente. 
Referiu-se à dificuldade de se arranjar um terceiro membro para integrar a comissão 
representativa da USE, na Semana Espírita de Ribeirão Preto. Tesouraria: O Sr. 
Waldomiro Silva Santos apresentou o balancete da última semana, com os seguintes dados: 
Saldo de 12-2 Cr$ 5.918,70 – Recebimentos entre 12 e 19.2 Cr$ 340,00 – Pagamentos 
entre 12 e 19-2 Cr$ 246,80 – Saldo em 19-2 Cr$ 6.011,90. Este balancete foi 
unanimemente aprovado. Assuntos Extras: O Sr. Secretário Geral comunicou que o 
confrade Waldomiro Silva Santos fora eleito para o quadro de Suplentes do Conselho 
Deliberativo. Pela sua nomeação, o eleito recebeu as congratulações da D. Executiva. O Sr. 
Presidente, lembrando a necessidade de ser preparado o novo plano de trabalho, sugeriu 
que a campanha em prol da unificação fosse intensificada com propaganda maior pelo 
Boletim da USE, e fazer apelo ao Conselho para que indique elementos que possam, em 
caravanas, percorrer as cidades do Estado de São Paulo, congregando todos os centros em 
torno da USE. Estas sugestões foram unanimemente aprovadas. Tendo o Sr. Waldomiro 
Silva Santos sugerido que se fizesse com que as próprias Entidades Federativas se 
interessassem mais pela USE, ficou Aprovado, por proposta do Sr. Domingos R. Azevedo, 
que a USE promovesse festivais dedicados às Federativas., devendo a tribuna, nessas 
ocasiões, ser ocupada pelos respectivos Presidentes ou seus representantes legais. 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, 19 de fevereiro de 1949. 
 
Assinaturas. 









Ata de 26 de fevereiro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 26 (vinte e seis) de fevereiro de 1.949 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 Horácio Pereira dos Santos. Deixaram de 
comparecer por motivos justificados, os confrades Dr. Aristóteles Soares Rocha e E. 
Almeida Prado Filho. Assumiu a Presidência o Sr. Domingos R. Azeredo, que declarando 
abertos os trabalhos, ordenou a leitura da Ata Anterior, a qual foi unanimemente 
aprovada. Assuntos Pendentes: Foram resolvidos e aprovados os seguintes Assuntos da 
Ata Anterior: 1º) Convidar o Dr. Jony Doin para, com o 3º membro, integrar a comissão 
que representará a U.S.E. na Semana Espírita de Ribeirão Preto; 2º) Enviar circulares às 
Entidades Federativas, comunicando a resolução da U.S.E. de, aproveitando os dias que 
lhe estão reservados, promover reuniões de confraternização, em virtude do que é 
solicitado o seguinte: a) Que a Entidade no dia que deixou à disposição da USE organize 
o programa da respectiva reunião; b) Que a Entidade indique o Orador Oficial, o qual 
deverá falar sobre os objetivos da USE; c) A USE imprimirá as circulares-convites para as 
reuniões, que serão mensais e assim distribuídas: a 1ª para o 1º domingo de Abril na 
Federação Espírita do E. S. Paulo, a 2ª para o 3º Sábado de Maio, na Sinagoga Espírita 
Nova Jerusalém, e a 3ª para o último Sábado de Junho na Liga Espírita do E. de S. Paulo. 
Em vista da Secretaria estar sobrecarregada, todos os Diretores se comprometeram a 
auxiliá-la na expedição das circulares. Secretaria: A Secretaria apresentou os seguintes 
assuntos: 1º) Carta do Dr. Eurípedes de Castro, que se encontra em Olímpia, pedindo 
que a USE convide as Uniões Municipais de Jaboticabal a Catanduva, para fazerem 
reuniões de confraternização nos dias 2 a 6 de março, pois que, devendo visitar essas 
cidades nesses dias, ele representará a U.S.E., fazendo propaganda da Unificação. A 
Secretaria ficou encarregada de providenciar a respeito; 2º) Carta do CE Luiz Gonzaga, de 
Itapira comunicando o seu desligamento da UME daquela cidade, continuando porém 
adesa à USE. Em vista do desentendimento reinante naquela cidade, ficou resolvido que, 
para solucionar essa crise seguisse para lá no segundo sábado de março o Sr. Waldomiro 
Silva Santos às expensas da USE. Tesouraria: O Sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o 
seguinte balancete da última semana: Saldo de 19 de Fevereiro: Cr$ 6.011,90; 
Recebimentos ente 19 e 26: Cr$ 230,00; Pagamentos entre 19 e 26: Cr$ 800,00; Saldo 
em 26 de Fevereiro: Cr$ 5.441,90. Este balancete foi unanimemente aprovado. 
Departamento de Propaganda: O Sr. Emílio Manso Vieira disse que havia enviado 
algumas notícias para os jornais as quais todavia não tinham sido publicadas. Assuntos 
Extras: O Sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que a ausência do Dr. Aristóteles Soares 
Rocha tinha sido motivada por ter aquele confrade sido atropelado por um bonde, 
felizmente sem consequências graves. Prosseguindo, o Sr. Jordão comunicou mais que era 
portador de um abraço do Cmte. Edgard Armond a todos os diretores. Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente após a prece de graças, declarou encerrados os 
trabalhos, dos quais eu, Horácio Pereira dos Santos, lavrei esta Ata, que assino com todos 
os presentes. 
 
São Paulo, em 26 de Fevereiro de 1.949. 
 
Assinaturas. 









Ata de 5 de março de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 5 (cinco) de março de 1949, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
achando-se presentes os Srs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Dr. 
Aristóteles Soares Rocha, Eduardo de Almeida Prado Filho, Emílio Manso Vieira e 
Horacio Pereira dos Santos. Deixou de comparecer o confrade Waldomiro Silva Santos, 
por ter sido convocado para ser empossado no cargo de membro do Conselho da U.S.E. 
em reunião que este órgão realiza hoje. Assumindo a Presidência o sr. Domingos R. 
Azeredo, após prece inicial, abriu os trabalhos ordenando a leitura da Ata Anterior, a 
qual foi unanimemente Aprovada. SECRETARIA: Com a palavra, o sr. Carlos Jordão da 
Silva comunicou que todos os assuntos da Ata Anterior já haviam sido providenciados. 
A seguir leu o ofício da D.E. ao Conselho Deliberativo, da qual constam os seguintes 
tópicos: 1º) Entrega ao C.D. do Balancete da Situação Econômica e do Balanço Geral do 
Movimento; 2º) Relatório da D.E.; 3º) Relatório do Departamento das Mocidades; 4º) 
Carta do Dr. Plínio Branco, pedindo demissão do seu cargo de suplente do Conselho; 5º 
Pedido de fornecimento de uma relação dos Conselheiros e Suplentes. TESOURARIA: Na 
ausência do Sr. Tesoureiro, o Secretário leu o balancete financeiro da última semana, 
que apresentou os seguintes dados: saldo de 26-2 Cr$ 5.441,90. Recebimentos: entre 
26-2 e 5-3 Cr$ 760,00. Pagamentos entre 26-2 a 5-3 Cr$ 872,40. Saldo em 5.3.049. Cr$ 
5.329,50. Este balancete foi aprovado unanimemente. Assuntos Extras: O Sr. Secretário 
Geral, distribuiu cópias de uma sugestão para Plano de Trabalho e lembrando que os 
nossos confrades do Rio Grande do Sul estão um tanto apáticos, propôs que a USE 
escrevesse aos mesmos oferecendo colaboração, pois parece que aqueles irmãos, 
apesar de toda a boa vontade não contam com elementos capazes para agir no campo 
da unificação nacional. Esta proposta foi aprovada unanimemente. Nada mais havendo 
a tratar o sr. Presidente, após prece final, encerrou os trabalhos, dos quais eu, Horacio 
Pereira dos Santos lavrei esta Ata, que assina com os presentes. 
 
São Paulo, 5 de março de 1949. 
 
(Ass.) Horácio Pereira dos Santos. 
 
Em tempo retifico a parte referente a Assuntos Extras na parte que se refere ao 
oferecimento de colaboração aos confrades do Rio G. do Sul, onde deve ser lido que 
essa colaboração seria oferecida individualmente, em caráter particular, por diretores e 
conselheiros da USE. Nada mais havendo, fica aqui encerrada a presente Ata, que 
novamente assinada por mim, receberá as assinaturas dos demais. 
 
São Paulo, 5 de março de 1949.  
 
Assinaturas. 









Ata de 12 de março de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 12 (doze) dias de março de 1949, comunicou-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos Srs. Domingo R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Emílio 
Manso Vieira, E. Almeida Prado Filho e Horacio Pereira dos Santos e Waldomiro Silva 
Santos. Assumindo a presidência o sr. Domingos R. Azeredo, após a prece inicial, declarou 
abertos os trabalhos e ordenou de leitura da Ata Anterior, que foi unanimemente 
Aprovada. TESOURARIA: Dada a palavra ao sr. Waldomiro Silva Santos, este apresentou 
o seguinte balancete do movimento financeiro da última semana: Saldo de 5-3 Cr$ 
5.329,50. Recebimentos entre 5 e 12-3 = Cr$ 760,00. Pagamentos entre 5-3 e 12-3 Cr$ 
52,00. Saldo em 12-3 Cr$ 5.537,50. Este balancete foi unanimemente aprovado. 
SECRETARIA: O sr. Secretário Geral, apresentou os seguintes documentos: 1º) Oficio do 
Conselho Deliberativo comunicando as últimas resoluções tomadas e pedido relação de 
Presidentes de Centros (filiados) adesos para serem eleitos para suplentes do Conselho. Em 
vista desse parecer estar em desacordo com os Estatutos, ficou resolvido que a Secretaria 
estudasse o caso e levasse o resultado ao conhecimento do Conselho. 2º) Carta da UME de 
Itapira anexando copias dos documentos por ela enviadas ao C.E Luiz Gonzaga que tem 
procurado o desmembramento da UME. 3º) Carta da UME de São Roque comunicando 
haver discordância entre os Centros daquela cidade. Para a regularização dessa situação 
seguirá para aquela cidade o sr. Waldomiro Silva Santos, no próximo dia 20. 4º) Carta da 
UME de Taubaté convidando a USE para se representar na reunião que vai se realizar 
naquela cidade no dia 12 de abril. Para esta representação ficou resolvido que a USE 
convidasse os conselheiros Sra. Luiza Peçanha Branco e Antonio R. Montemor. 5º) Para 
representa a USE na festa de aniversário da Casa da Solidariedade, foi destacado o Sr. E. 
Almeida Prado Filho. Departamento de Propaganda. O Sr. Emílio Manso Vieira 
apresentou os seguintes documentos: a) comunicado para a Imprensa leiga que foi 
aprovado. b) Comunicado para os Jornais e Revistas Espíritas, agradecendo a acolhida 
dispensada para eles à USE em 1948, e preparando terreno para idêntica acolhida para 
1949. Este documento também foi aprovado para publicação; c) Relatório das Atividades 
da USE. Este documento depois de pequenas alterações foi aprovado para publicação. 
Assuntos Extras: Tratou-se do plano para o 2º ano de trabalho, com estudos das sugestões 
apresentadas. Depois de aprovados, plano e sugestões, foram entregues à Secretaria Geral 
para ser feito um quadro esquemático, com redação apropriada de todas sugestões. A seguir, 
o Sr. Secretário comunicou que o Conselho das Mocidades Espíritas do Brasil enviara 20 
cartões para a campanha do Livro, digo para a festa do Livro, no valor de Cr$ 20,00. 
Tratando-se de quantia pequena, a Tesouraria ficou autorizada a pagar esses cartões. 
Prosseguindo, o Sr. Secretário comunicou que a USE fora convidada a participar da semana 
Espírita de Sorocaba, no dia 27. Sobre este convite a Secretaria ficou incumbida de escalar 
representante. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente, após a prece de graças encerra 
os trabalhos, dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta Ata que assino com todos 
os presentes. 
 
São Paulo, 12 de março de 1949.  
 
Assinaturas 









Ata de 19 de março de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 19 (dezenove) dias de Março de 1949 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita com a presença dos Srs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Dr. 
Aristóteles S. Rocha, Emílio Manso Vieira, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira 
Santos. Sob a presidência do Sr. Domingos R. Azeredo, foram abertos os trabalhos após a 
prece inicial. Ata Anterior: Lida em voz alta e não havendo contestação a ata anterior foi 
unanimemente aprovada. Secretaria: Após comunicar que os assuntos da ata anterior 
haviam sido providenciados o Sr. Secretário Geral apresentou os seguintes documentos: 1º) 
Relatório do Sr. Waldomiro Silva Santos, sobre a sua viagem a Itapira, dando contas de sua 
missão e comunicando terem os elementos espíritas daquela cidade demonstrado toda a 
boa vontade para uma perfeita união em torno da U.M.E. devendo voltar àquela cidade no 
próximo dia 2/4 para concretização do trabalho de harmonização, o Sr. Waldomiro S. 
Santos propôs que a U.S.E. enviasse para lá também a Srta. Nancy Puhlmann para orientar 
a organização da Mocidade de Itapira. Esta proposta foi aprovada por todos os presentes, 
ficando a Secretaria incumbida de escrever aos confrades da U.M.E. de Itapira, pedindo 
que correspondam ao esforço da U.S.E., e que lavrem Atas da reunião que irão realizar 
para a harmonização dos Centros; 2º) Carta da União Federativa Espírita do E. S. Paulo, 
convidando a USE a se fazer representar no festival comemorativo a ser realizado no dia 20 
deste mês. Ficou resolvido que a U.S.E. enviasse uma comissão, a qual seria organizada por 
elementos que seriam escolhidos pelos Srs. Carlos Jordão da Silva e Aristóteles Soares 
Rocha, estes já indicados para aquela incumbência; 3º) Apresentação do Planejamento de 
Trabalho para um ano o qual ia ser enviado ao Conselho para aprovação; 4º) Folheto 
distribuído e assinado pelo Sr. Constantino Gomes de Carvalho, do Rio de Janeiro, 
alertando os espíritas contra a infiltração Roustainguista. Tesouraria: O Sr. Waldomiro 
Silva Santos apresentou o seguinte balancete da última semana: Saldo em 12-3 Cr$ 
5.537,50 – Recebimentos entre 12 e 19 Cr$ 460,00 – Pagamentos entre 12 e 19 Cr$ 660,00 
– Saldo para 19-3-949 Cr$ 5.527,50. Este balancete foi unanimemente aprovado. 
Departamento de Propaganda – O Sr. Emílio Manso Vieira apresentou 2 comunicados que 
foram aprovados para publicação. Assuntos Extras: o Sr. Aristóteles S. Rocha comunicou 
achar-se em S. Paulo, doente, a nossa confreira Sra. Izolina Castilho, de Barretos. Por 
indicação geral o Sr. Aristóteles Soares Rocha ficou incumbido de visitar essa confreira em 
nome da U.S.E.. O Sr. Emílio Manso Vieira sugeriu que no Plano de Trabalho se deixasse 
a cargo do Departamento a arregimentação das Mocidades. Discutido o assunto e depois 
de alguns  esclarecimentos ficou unanimemente aprovada a redação já constante do Plano, 
nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente, após uma prece de graças, declarou encerrados 
os trabalhos aos quais eu Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta ata que assino com todos 
os presentes. 
 
São Paulo, 19 de Março de 1949. 
 
Assinaturas. 









Ata de 9 de abril de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos (nove) de Abril, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita com a 
presença dos Srs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Aristóteles Soares Rocha, 
Waldomiro Silva Santos e Horacio P. Santos. Por motivo de viagem deixou de comparecer 
o Sr. Emílio Manso Vieira. Assumiu a Presidência o Sr. Domingos R. Azeredo, após a prece 
inicial, abriu os trabalhos e ordenou a leitura da Ata Anterior, que foi unanimemente 
Aprovada. Secretaria: O Sr. Carlos Jordão da Silva apresentou os seguintes assuntos: 1º) 
Comunicações de que seguira ontem para o interior o Sr. Eurípedes de Castro, o qual iria 
falar em nome da USE nas cidades de Limeira, Rio Claro, Araraquara e Matão. 2º) 
Relatório do confrade Waldomiro Silva Santos, referente à sua ida a Itapira, comunicando 
que o assunto ficara bem encaminhado, mas que devia ser aguardado por mais uns 3 meses 
a solução definitiva. 3º) Ata da U.M.E. de Sorocaba e Relatório do Presidente da mesma, 
documentos esses que foram muito apreciados, ficando a Secretaria incumbida de escrever 
um ofício de congratulações ao mesmo, pela dedicação eficiente que vem dispensando ao 
movimento de unificação. 4º) Comunicações de que amanhã, dia 10, será realizada a 
concentração prévia das Mocidades. 5º) Informação do Departamento das Mocidades, 
sobre a marcha normal dos trabalhos, de acordo com o plano elaborado. 6º) Transmissão 
a todos os diretores de um abraço do Cte. Edgard Armond. Tesouraria: O Sr. Waldomiro 
Silva Santos apresentou o seguinte balancete: Saldo de 19-3 Cr$ 5.537,50, Recebimentos 
de 19-3 a 9-4 Cr$ 2.023,00. Pagamentos entre 19-3 e 9-4 Cr$ 2.436,00. Saldo em 9-4 Cr$ 
5.124,50. Esse balancete foi aprovado unanimemente. Assuntos Extras: O Sr. Aristóteles 
Soares Rocha comunica que a confreira Srta. Izolina Castilho, que se achava adoentada, já 
desencarnara. 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, 9 de Abril de 1.949 
 
Assinaturas. 







Ata de 16 de abril de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 16 (dezesseis) de abril de 1949, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social 
Espírita, com a presença dos Srs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, E. de 
Almeida Prado Filho, Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Assumindo a 
presidência o Sr. Domingos R. Azeredo, após a prece inicial abriu os trabalhos e ordenou 
a leitura da ata anterior, que foi unanimemente aprovada. Secretaria: O Sr. Carlos Jordão 
da Silva comunicou que o expediente da secretaria está em dia e que os Anais do Congresso 
já estão prontos em mãos da respectiva comissão. A seguir comunicou que o C. E. José 
Barroso convidara a USE para comparecer ao festival marcado para 22 do corrente, às 20 
horas. Para representar a USE, em atenção a este convite, foi indicado o sr. E. Almeida 
Prado Filho. Tesouraria: O Sr. Waldomiro Silva Santos apresentou o seguinte balancete da 
última semana: Saldo de 9-4 Cr$ 5.124,50. Recebimentos entre 9 e 16 Cr$ 506,00. 
Pagamentos entre 9 e 16 Cr$ 510,20. Saldo em 16-4-1949 Cr$ 5.120,30. Departamento de 
Estatística: O Sr. Almeida Prado comunicou que haviam sido recebidos mais 3 mapas 
estatísticos. Assuntos Extras: O Sr. Carlos Jordão da Silva disse que por meio de .1 gravador 
de sons apanhara uma mensagem de um dos mentores do Movimento de Unificação, a 
qual iria, naquele momento, submeter à aprovação dos presentes. Ligado o aparelho, 
puderam todos se inteirar das palavras do Irmão Maior do que resultou, depois, uma troca 
de ideias, ficando resolvido que a Secretaria transmitisse ao Conselho a sugestão de envio 
de uma caravana ao Rio Grande do Sul, a qual, engrossando-se com elementos dos Estados 
que fossem percorridos viesse subindo e encaminhando-se ao Norte. Esta sugestão deveria 
ser feita com caráter de urgência e para sua composição, digo, para a composição da 
Caravana ficaram sugeridos os confrades Edgard Armond, Carlos Jordão da Silva, J. 
Herculano Pires, dr. Luiz Monteiro de Barros e Dna. Luiza Peçanha Branco. Nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente, depois da prece de graças, encerrou os trabalhos, dos 
quais eu, Horacio Pereira dos Santos lavrei esta ata que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 16 de abril de 1949. 
 
Assinaturas. 









Ata de 23 de abril de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 23 (vinte e treis) de Abril de 1949, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
com a presença dos Srs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Dr. Aristóteles Soares Rocha, 
Waldomiro Silva Santos e Horacio Pereira dos Santos. Compareceu também a Stra. Nancy 
Puhlmann do Departamento das Mocidades. Após a prece inicial, foram os trabalhos abertos pelo 
Presidente da mesa Sr. Domingos R. Azeredo. Lida a Ata Anterior, foi a mesma unanimemente 
Aprovada. Secretaria: o Sr. Carlos Jordão da Silva comunicou, inicialmente, que (na) a USE esteve 
representada em diversas cidades e bairros, pelos seguintes companheiros de trabalho: Benedito 
Godoy Paiva, Prof. Ary Lex, Monteiro de Barros e Jonny Doin, em Ribeirão Preto; Professora Luiza 
Peçanha Branco e Srta. Elza Mazonetto, em Taubaté; Srta. Nancy Puhlmann, no Rio de Janeiro; e 
Dr. Aristóteles Soares Rocha, na Lapa e Tatuapé. A seguir o Sr. Secretário comunicou que o Sr. 
Adelino Grilo estivera aqui, solicitando que a USE enviasse (enviar) 2 representantes para abrirem 
e fecharem a Semana Espírita de Porto Feliz. Disse mais que, convidado pela USE, o confrade João 
Jorge Cordeiro aceitara a incumbência, encarregando-se ainda de se fazer acompanhar de elementos 
da Mocidade de Sorocaba para abrilhantamento do festival com uma parte artística. O Sr. Secretário 
apresentou mais os seguintes assuntos: a) Ofício do Ambulatório Dr. Bezerra de Menezes de Porto 
Feliz pedindo à USE para encaminhar a legalização e registro daquela instituição no Departamento 
de Assistência Social do Estado. Este assunto foi entregue ao Dr. Aristóteles Soares Rocha para os 
demais providencias; b) Convite da União E. Jorge Amaral e do Cristófilos para a USE se fazer 
representar no festival que vai ser realizado por aquela agremiação. Para representar a USE foi 
indicado o Dr. Aristóteles Soares Rocha; c) Relatório do Dr. Hermínio Vicente sobre a situação 
atual da Mocidade Espírita de Itapira; d) Pedido do Sanatório João Evangelista, que possui 
patrimônio grande, para que a USE colabore por propaganda no Semeador e fornecer endereços de 
centros filiados, para a campanha de construção do prédio para o Sanatório em Osasco. Posto em 
discussão e depois em votação, ficou unanimemente Aprovado que à USE franqueasse à essa 
Entidade os fichários, bem como que se fizesse propaganda pelo Semeador, sendo de se notar que o 
fichário era posto à disposição do Sanatório dado os fins altruísticos da campanha em questão, 
porem que esta concessão não implicaria em dever ser feita para qualquer caso; e) O Sr. Secretario 
comunicou que devido ao acumulo de trabalho fora arranjado a uma nova auxiliar em caráter avulso 
e interino com a remuneração mensal de Cr$ 300,00. Este assunto foi estudado ficando 
unanimemente Aprovado o ato do Secretário. Tesouraria: Pelo Sr. Waldomiro Silva Santos foi 
apresentado o seguinte balancete da última semana: Saldo de 16-4 Cr$ 5.120,30 – Recebimentos 
Cr$ 242,00 – Pagamentos Cr$ 400,00. Saldo em 23-4 Cr$ 4.462,30 -. Departamento das Mocidades: 
A Srta. Nancy Puhlmann fez um resumo das atividades do Departamento e prestou informações 
sobre a sua estadia no Rio como representante do Departamento. Submeteu ainda à apreciação da 
mesa as despesas com impressões de programas do Congresso das Mocidades, custo total de Cr$ 
300,00, foi unanimemente Aprovado. Relatório: o Dr. Aristóteles Soares Rocha apresentou um 
relatório verbal referente ao seu comparecimento nos bairros da Lapa e Tatuapé, como representante 
da USE, relato esse que foi muito apreciado. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou 
os trabalhos dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos lavrei esta Ata que assino com todos os 
presentes. 
 
São Paulo, 23 de Abril de 1949. Assinaturas. 









Ata de 7 de maio de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 7 (sete) de maio de 1949 reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, com a 
presença dos Srs. Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Dr. Aristóteles Soares Rocha, 
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 
Mocidades. Sob a presidência do Sr. Domingos R. Azeredo foram abertos os trabalhos com a 
leitura da Ata Anterior, que foi unanimemente Aprovada. Secretaria: O Sr. Carlos Jordão da 
Silva apresentou os seguintes assuntos da Secretaria: 1º) Em caráter informativo, comunicou 
que o Conselho Deliberativo aprovará a sugestão para a organização da Caravana da 
Fraternidade e já nomeara uma comissão para estudar o respectivo programa e apontar nomes. 
2º) Leitura do Relatório da D.E. enviado em 23 de Abril ao Conselho; 3º) Ofício da UME de 
Limeira comunicando que atendendo ao convite da U.S.E. estava sendo estudado o programa 
para a realização de uma Semana Espírita em Agosto ou Setembro; 4º) Leitura dos nomes de 
confrades destacados para neste mês, representarem a U.S.E. nos seguintes centros; na União 
das Mocidades Espíritas da Lapa, às 15 horas do dia 8, o Sr. Waldomiro Silva Santos; na 
Associação Espírita Apóstolo Mateus, às 20 horas do dia 14, o Sr. Emílio Manso Vieira; nesta 
mesma Associação no dia 22 às 10 horas o Sr. Eduardo de Almeida Prado. A seguir foi dada a 
palavra ao Dr. Aristóteles Soares Rocha, que apresentou um relatório verbal de sua visita, 
representando a U.S.E., no Centro Espírita Os Cristófilos. Comunicou mais que devendo 
seguir na próxima semana para o Paraná, punha-se ao dispor da U.S.E. Aproveitando o 
oferecimento e a eficiente colaboração desse confrade, ficou resolvido unanimemente que o 
Dr. Aristóteles Rocha em todos os Centros que pudesse visitar, se apresentasse oficialmente 
em nome da U.S.E. Tesouraria; O Sr. Waldomiro Silva Santos apresentou os seguintes 
balancetes das duas últimas semanas: 1º) Saldo de 23-4-1949 CR 4962,30 – Recebimentos de 
23-4 e 30-4 CR1.240,00 – Pagamentos de 23-4 a 30-4 CR 2.422,80 – Saldo em 30 de Abril CR 
3.779,50; 2º) Saldo de 30-4 CR 3.779,50 – Recebimentos de 30-4 a 7-5 CR 580,00 – 
Pagamentos de 30-4 a 7-5 CR 1.066,00 – Saldo em 7-5-1949 CR 3.293,50. Estes dois balancetes 
foram Aprovados unanimemente. Departamento de Propaganda – O Sr. Emílio Manso Vieira 
fez um relato de sua recente viagem ao Sul de Minas, havendo, nas cidades por ele visitadas, 
um forte interesse pelo movimento de unificação dirigido pela U.S.E. em São Paulo. 
Departamento de Estatística; O Sr. Eduardo de Almeida Prado Filho comunicou que havia 
sido enviada ao “Semeador “ uma nota dirigida a todos os centros, pedindo a remessa dos 
dados estatísticos. Departamento das Mocidades: O Sr. Hermínio Vicente fez um relato das 
atividades do Departamento e propôs a confecção de cartazes de propaganda, para serem 
afixados nos Centros, a respeito da próxima concentração das Mocidades do Estado. Depois 
de examinado modelo desse cartaz, foi unanimemente aprovada e autorizada a confecção de 
1000 (mil) unidades exemplares. Nada mais havendo a tratar, foi feita a prece de graças, depois 
do que o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais eu, Horacio Pereira do Santos lavrei 
esta Ata que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 7 de Maio de 1949. 
 
Assinaturas 









Ata de 14 de maio de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 14 de maio de 1949, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, com a 
presença dos seguintes senhores: Domingos R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro 
Silva Santos, Emilio Manso Vieira e Horacio Pereira dos Santos. Assumindo a Presidência, o 
Sr. Domingos R. Azeredo, após a prece inicial, abriu os trabalhos e ordenou a leitura da Ata 
Anterior, a qual foi Aprovada unanimemente. Secretaria: Pelo Sr. Carlos Jordão da Silva foram 
apresentados os seguintes assuntos: - 1º) Relatório de 13-5, do Conselho Deliberativo, 
contendo as seguintes deliberações: a) Pedir a D.E. para indicar o orador que deverá falar na 
Festividade do dia 22, na Sinagoga E. Nova Jerusalém. Para esta tarefa a escolha recaiu aos Srs. 
Dr. Luiz Monteiro de Barros e Benedito Godoy Paiva; b) Proposta do Dr. A. D’Angelo Neto, 
Apolo Oliva e Sra. Anita Briza, para ser dirigido um ofício ao Jornal “O Diário da Noite” pelos 
artigos que vem publicando sobre Espiritismo, e uma moção de congratulações ao Sr. 
Herculano Pires, pelo s/ eficiente trabalho jornalístico junto ao mesmo jornal; c) Planificação 
da caravana da Fraternidade. Sobre a mesma ficou unanimemente resolvido que ela devia ser 
levada a efeito em 1 ou 2 etapas, conforme as possibilidades do momento; d) indicando, para 
comporem essa caravana os Srs. Emílio Manso Vieira, Pedro de Camargo, Benedito Godoy 
Paiva, Luiza Peçanha C. Branco, Herculano Pires e Carlos Jordão da Silva; e) Escolha do mês 
de Julho para a realização dessa caravana, consultando-se, todavia, as possibilidades dos 
componentes e entendendo-se antes com a Comissão; f) Conta que o C. D. resolveu que fosse 
enviada à Comissão Executiva do Congresso Brasileiro de Unificação a respeito do convite de 
representação da U.S.E., feito por intermédio do Congresso Pan Americano; g) Convite do 
C.E. Kardecismo e Lealdade, para a U.S.E. se fazer representar e uma solenidade; para essa 
missão foi designado o confrade Waldomiro Silva Santos. A seguir foram entregues à Secretaria 
os documentos, digo foi entregue à Secretaria, enviada pelo Sr.  Aristóteles Soares Rocha, uma 
relação dos documentos necessários ao Ambulatório Bezerra de Menezes, para que esta 
instituição possa se legalizar perante o Serviço Social do Estado. Tesouraria: o Sr. Waldomiro 
Silva Santos apresentou o seguinte balancete da última semana: Saldo de 7-5 CR 3.293,50 – 
Recebimentos entre 7 e 14-5 CR 2.310,00 – Pagamentos de 7 a 14-5 CR 600,00 – Saldo em 
04-5 CR 5003,50. Este balancete foi Aprovado unanimemente. Departamento de Propaganda: 
O Sr. Emílio Manso Vieira leu 2 comunicados, os quais foram Aprovados para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, após a prece de graças, encerrou os trabalhos, 
dos quais eu, Horacio Pereira dos Santos, lavrei esta Ata, que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 14 de Maio de 1949. 
 
Assinaturas 
 









Ata de 28 de maio de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 28 de maio de 1949, a av. Irradiação 152, esteve reunida a Diretoria Executiva da USE. 
Com a presença dos Srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro Silva Santos, E. 
Almeida Prado e E. Manso Vieira, teve inicio a reunião sob a presidência do confrade D. R. 
Azeredo. Foi apresentado pelo secretário geral o orçamento para a impressão dos Anais do 
Congresso Brasileiro de Unificação Espirita, pela importância de Cr$ 12.000,00 por 2.000 
exemplares, a serem pagos Cr$ 6.000,00 adiantamento e o restante com um prazo de 120 dias. 
Posto o assunto em discussão ficou o mesmo aprovado por unanimidade. Foram lidas diversas 
cartas, inclusive as dos Centros Espíritas Bezerra de Menezes de Porto Feliz, solicitando orador 
para uma concentração naquela cidade, ficando indicado os confrades: Godoy Paiva e J. J. 
Cordeiro para representar a U.S.E. Do C. Esp. Luz e Caridade de Franco da Rocha marcando 
uma concentração para o dia 24 de Julho o confrade E. Manso Vieira. De Cocais, pedindo 
endereços de centros para uma campanha em prol da construção de uma obra assistencial; 
quanto a esse assunto foi deliberado escrever-se ao Dr. Jaime Monteiro de Barros afim de saber 
se há fundamento no pedido, visto estar o referido confrade ligado ao movimento de Cocais. 
A tesouraria apresentou os seguintes balancetes. Movimento de Caixa, de 15 a 21 de Maio 
saldo 4.959,80 – Mensalidades recebidas, 294,00 – Despesas 276,00 saldo na Caixa Econômica 
43,70 – Saldo 5.021,50 – Balancete de 22 a 28 de Maio – Saldo 4.977,80 – Mensalidades 
recebidas 160,00 -  Despesas 270,60 – Na Caixa Econômica 43,70 - Saldo 4.190,00. Estes 
balancetes foram unanimemente aprovados. Nada mais havendo a se tratado, eu secretario da 
presente reunião, lavrei a presente Ata que depois de aprovada será assinada por mim e por 
todos os presentes. 
 
Assinaturas. 







Ata de 11 de junho de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze de junho de 1949, á av. Irradiação, 152, realizou a Diretoria Executiva da União 
Social Espírita nova reunião, estando presentes os Srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, 
Waldomiro da Silva Santos, Eduardo de Almeida Prado Filho e Joaquim Santos Junior. 
Assumindo a presidência, o Sr. D. R. Azeredo fez a prece habitual e declarou abertos os 
trabalhos, passando a agradecer ao Sr. Joaquim Santos Junior sua aquiescência ao convite que 
lhe fora feito para ocupar ad-hoc o cargo do Sr. Horacio Pereira dos Santos. O Sr. Joaquim 
Santos Junior agradeceu a confiança nele depositada e prometeu não medir esforços para 
corresponder à mesma. O Sr. D.R. Azeredo solicitou, então, a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual, posta em discussão, foi unanimemente aprovada. O Sr. Carlos Jordão da Silva 
comunicou a ida do Sr. Godoi Paiva a Franco da Rocha e Porto Feliz, e do Sr. Emilio Manso 
Vieira a Rio Claro, atendendo a pedidos de oradores feitos pelos centros citados na ata 
anterior. Quanto à solicitação de endereços de centros vinda de Cocais, disse que outras 
providências não tinham sido tomadas, visto o Dr. Jaime Monteiro de Barros ainda não ter 
respondido à consulta que lhe fora feita. Informou, depois, que a impressão dos Anais do 
Congresso Brasileiro de Unificação Espirita ficara dependendo de verba. Lembrou, em 
seguida, as concentrações a serem feitas em 25 e 26 de junho corrente, respectivamente, na 
Liga Espírita e na “Lappa”. Leu, em seguida, relatório do Sr. Joaquim Santos Junior e Dª. Luiza 
Peçanha de Camargo Branco, sendo o dessa Srª. encaminhada ao Conselho, para exame. O Sr. 
Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete do movimento de Caixa de 28 de 
maio a 11 de Junho: Saldo em 28 de maio: Cr$ 4.910,90 (quatro mil, novecentos e dez 
cruzeiros e noventa centavos); Recebimentos: Cr$ 80,00 (oitenta cruzeiros); Pagamentos: 
Cr$2.646,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis cruzeiros); Saldo existente em 11 de junho: 
Cr$ 2.344,00 (dois mil trezentos e quarenta e quatro cruzeiros e noventa centavos). Posto em 
discussão, foi o balancete unanimemente aprovado. O Sr. Joaquim Santos Junior comunicou 
a inauguração do C. E. Irmã Luiza, à rua Puris, 156, sendo designado o confrade Sr. 
Waldomiro da Silva Santos para representar a União Social Espirita naquela solenidade. Nada 
mais havendo a tratar, eu, secretario, lavrei a presente ata, que assim com todos os presentes. 
S. Paulo, 11 de junho de 1949. Assinaturas 









Ata de 2 de julho de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos dois de julho de 1949, à av. Irradiação, 152, reuniu-se a Diretoria Executiva da União 
Social Espírita, presentes os Srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva 
Santos, Emílio Manso Vieira e Joaquim Santos Junior. Assumindo a Presidência, o Sr. D. 
R. Azeredo, depois de fazer a prece habitual, solicitou a leitura da ata da reunião anterior; 
lida e posta em discussão, foi essa ata aprovada. O Sr. Carlos Jordão da Silva tomou a 
palavra e fez a leitura de várias cartas de centros espíritas, bem como do relatório nº 22 da 
Diretoria Executiva ao Conselho Deliberativo. Leu também uma sugestão do sr. Edgard 
Armond no sentido de serem esclarecidas as finalidades da U.S.E. e suas relações com as 
entidades que a patrocinam, para evitar possíveis equívocos na interpretação dessas 
relações. Discutida essa sugestão, foi aprovada, para publicação. Quanto aos Anais do 
Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, informou o Sr. Carlos Jordão da Silva que 
estão sendo empregados esforços no sentido de ser apressada a sua publicação. Leu, depois, 
um relatório do Sr. Aristóteles Soares Rocha e comunicou haver o Departamento de 
Mocidades da U.S.E. solicitado a presença de representante da mesma nas diversas sessões 
da Primeira Reunião de Mocidades Espíritas do Estado de São Paulo a realizar-se em 8, 9 e 
10 de julho. A seguir, o Sr. Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete do 
movimento de caixa de 11 de junho a 2 de julho: Saldo em 11 de junho: Cr$ 2.344,90 
(dois mil trezentos e quarenta e quatro cruzeiros e noventa centavos) – Recebimentos: Cr$ 
2.822,00 (dois mil, oitocentos e vinte e dois cruzeiros) – Pagamentos: Cr$ 2.572,80 (dois 
mil, quinhentos e setenta e dois cruzeiros e oitenta centavos) – Saldo em 2 de julho: Cr$ 
2.594,10 (dois mil quinhentos e noventa e quatro cruzeiros e dez centavos). Esse balancete 
foi unanimemente aprovado. Em seguida o Sr. Emílio Manso Vieira apresentou o resultado 
de suas recentes viagens a Limeira e Rio Claro. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 
convidou o Sr. Waldomiro da Silva Santos para fazer a prece de encerramento, após a qual 
declarou encerrados os trabalhos. Lavrei então a presente ata, que assino com todos os 
presentes. 
 
S. Paulo, 2 de julho de 1949. 
 
Assinaturas. 







Ata de 9 de julho de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 9 de Julho de 1949, à av. Irradiação, 152, realizou a Diretoria Executiva da União 
Social Espírita mais uma reunião, presentes os confrades D. R. Azeredo, Carlos Jordão da 
Silva, Waldomiro da Silva Santos, Emílio Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado e 
Joaquim Santos Junior. Assumindo a presidência, o confrade D. A. Azeredo fez a prece de 
abertura e declarou abertos os trabalhos, solicitando a leitura da ata da reunião anterior. 
Lida, foi a mesma aprovada com a seguinte ressalva feita pelo confrade Carlos Jordão da 
Silva: o Departamento de Mocidades pediu a presença de um representante da U.S.E. na 
última reunião de 10 de julho e não em todas as reuniões da Primeira Reunião de 
Mocidades Espíritas do Estado, de 8, 9 e 10 de Julho. Com a palavra o Sr. Carlos Jordão 
da Silva leu cartas do confrade Jaime Monteiro de Barros (a propósito do pedido de 
endereços de centros unidos de Cocais), do C. E. Vicente de Paula, de São Joaquim da 
Barra (pedindo lista de endereços de centros), do C. E. Caminho da Verdade 
(comunicando a realização de uma semana espírita em Votuporanga). Comunicou, depois, 
ter o Conselho Deliberativo enviar à Liga Espírita um ofício a propósito de sua adesão ao 
Congresso Panamericano. O confrade Emílio Manso Vieira apresentou duas comunicações 
a serem publicadas; a primeira esclarecendo que os convites e opiniões emitidas nas 
publicações distribuídas pela U.S.E. são de exclusiva responsabilidade de seus autores; que 
a U.S.E. distribui a título de propaganda qualquer literatura de interesse espírita; a segunda 
comunicação esclarecendo que a U.S.E. é fiel aos seus princípios, explica serem seus 
objetivos trabalhar pela unificação dos espíritas do Estado e pelo desenvolvimento do 
sentimento de fraternidade. Nada mais havendo a tratar, o confrade D. R. Azeredo 
convidou para fazer a prece de encerramento o confrade Emílio Manso Vieira, declarando, 
em seguida, encerrados os trabalhos. Lavrei então esta ata, que assino com os demais 
presentes. 
 
São Paulo, 9 de julho de 1949. 
 
Assinaturas. 







Ata de 16 de julho de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 16 de julho de 1949, à av. Irradiação, 152, reuniu-se novamente a Diretoria Executiva 
da União Social Espírita, presentes os srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Aristóteles 
Soares Rocha, Waldomiro da Silva Santos, Emílio Manso Vieira, Eduardo de Almeida 
Prado, Joaquim Santos Junior e srta. Nancy Puhlmann. Assumindo a presidência, o dr. D. 
R. Azeredo, depois de fazer a prece habitual, declarou abertos os trabalhos e solicitou a 
leitura da ata da reunião anterior. Lida e posta em discussão, foi a mesma aprovada depois 
de apontados os 3 seguintes lapsos, que ora são retificados: 1º) Depois da resposta do sr. 
Jaime Monteiro de Barros à consulta que lhe foi feita a propósito do pedido de endereço 
de centros vindo de locais, deliberou-se atender tal pedido considerando-se o objetivo 
filantrópico que o ditou; 2º) o pedido de endereços de centros feito pelo C.E. Vicente de 
Paula, de S. Joaquim da Barra, não pode ser atendido, tendo-se em vista que se trata de 
campanha pró construção de sede própria; 3º) As duas comunicações apresentadas pelo sr. 
Emílio Manso Vieira foram aprovadas a encaminhadas a publicação. – Feitas estas ressalvas 
o sr. D. R. Azeredo deu a palavra ao sr. Carlos Jordão da Silva que leu a carta do Centro 
Espírita João Cândido do Sanatório João Cândido, pedindo endereços de centros e um 
memorial da União Municipal Espírita de Tupã, solicitando a colaboração dos membros 
da USE para o jornal ‘A Voz da Juventude’. Deliberou-se atender ao pedido do referido 
Centro Espírita João Cândido e encaminhar o pedido da União Municipal Espírita de 
Tupã ao Departamento de Mocidades. Tomou a palavra a seguir o sr. Waldomiro da Silva 
Santos que apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa: Saldo em 2 de julho: 
Cr$ 2.594,10 – Pagamentos: Cr$ 2.425,00 – Saldo em 16 de julho: Cr$ 169,10. Esse 
balancete foi unanimemente aprovado. Usou da palavra em seguida o sr. Emílio Manso 
Vieira que comunicou o encaminhamento das comunicações apresentadas na reunião 
anterior, a fim de serem publicados, bem como pela viagem na próxima sexta-feira a Franca. 
O sr. D. R. Azeredo deu, depois, a palavra ao sr. Eduardo de Almeida Prado; este informou 
que a convite do Departamento de Alfabetização de Adultos teve com a autoridade escolar 
competente uma entrevista a respeito do curso que vem sendo mantido pelo G.E. Mateus, 
tendo o dito departamento mostrado interesse em ver que os espíritas cooperam com o 
Governo nesse setor do ensino. Em vista da notificação de que o Estado preste assistência 
e fornece material didático a tais cursos de alfabetização, ficou deliberado constituir uma 
comissão composta do sr. Emílio Manso Vieira, da srta. Nancy Puhlmann e do próprio sr. 
Eduardo de Almeida Prado, para entrarem em contato com o aludido Departamento de 
Alfabetização de Adultos, a fim de saber até que ponto ele presta essa assistência, para que 
se possa, se for o caso, por os centros ao par desse auxílio. Dada a palavra à srta. Nancy 
Puhlmann, esta apresentou os resultados da Primeira Reunião das Mocidades Espíritas do 
Estado realizada em 8, 9 e 10 de julho corrente. Depois da exposição feita pela srta. Nancy, 
o sr. Carlos Jordão da Silva propôs que se lavrasse nesta ata um voto de louvor ao 
Departamento de Mocidades da USE pela feliz organização da citada Primeira Reunião de 
Mocidades Espíritas, o que foi aprovado por unanimidade, ficando aqui lavrado o voto 
proposto. Como ninguém mais quisesse usar da palavra, o sr. D. R. Azeredo convidou para 
fazer a prece de encerramento a srta. Nancy Puhlmann. Proferiu esta sua prece, quando um 
Espírito, através do sr. Emílio Manso Vieira, proferiu oportunas palavras sobre os trabalhos 
desenvolvidos pela USE, dizendo do feliz resultado que o movimento alcançará a despeito 
das dificuldades que surjam. Terminada a expressiva comunicação da entidade 



desencarnada, completou-se a prece de encerramento, sendo encerrados os trabalhos. 
Lavrei, então, a presente ata, que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 16 de julho de 1949. 
 
Assinaturas. 









Ata de 30 de julho de 1949 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos 30 de julho de 1949, à av. Irradiação, 152, reuniu-se a D.E. da U.S.E. presentes os srs. 
D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos, Emílio Manso Vieira, 
Eduardo de Almeida Prado Filho e Joaquim Santos Jr. O sr. D. R. Azeredo fez a prece 
habitual e solicitou a leitura da ata da reunião anterior, a qual posta em discussão, foi 
aprovada. Tomou, a seguir, a palavra o Sr. Carlos Jordão da Silva, que leu : 1º) o relatório 
nº 23 ao Conselho Deliberativo; 2º) carta da União Municipal Espírita de Votuporanga 
comunicando a realização de semana espírita e solicitando orador; 3º) carta da Associação 
Espírita Fé, Esperança e Caridade, de Avaré, comunicando a realização de semana espírita 
e solicitando orientação para esse fim, bem como a presença de representante da U.S.E. e 
do Dep. de Mocidades; 4º) carta do Centro Espírita Discípulos de Jesus, de Cocais, pedindo 
representante da USE para solenidade de inauguração do Centro; 5º) carta do C. E. 
Benedito Leme da Costa, de S. Paulo, pedindo oradores em suas sessões; 6º) carta da 
Instituição Beneficente Nosso Lar solicitando representante da USE na solenidade do 
lançamento da pedra fundamental da construção de seu ambulatório pré-Natal e de 
puericultura e do lar coletivo para crianças desamparadas. Deliberou-se: 1º) Para atender 
ao pedido da União Municipal Espírita de Votuporanga, convidou o sr. Jaime Monteiro de 
Barros, digo, o sr. Benedito Godoi Paiva; 2º) deixar a cargo da Secretaria a satisfação do 
pedido da As. Espírita Fé, Esperança e Caridade; 3º) convidar o Sr. Jaime Monteiro de 
Barros para representar a USE na inauguração do C. Esp. Discípulos de Jesus, de Cocais; 
4º) designar sr. Waldomiro da Silva Santos e Joaquim Santos Junior para visitar o C. 
Espírita Benedito Leme Costa. Tratando-se, em seguida, da representação da USE no 
Congresso Panamericano, deliberou-se enviar ao Conselho Deliberativo a seguinte 
comunicação: “Não obstante os direitos que lhe conferem os estatutos de acordo com o 
capítulo IV artigo 25, letra “e”, o presidente da DE, depois de consultar seus pares membros 
da diretoria, resolveu deixar a cargo desse Conselho a designação do membro da USE que 
deverá agregar-se à comissão executiva do CECBVE que comparecerá ao Congresso 
Panamericano, a realizar-se em outubro, na Capital Federal. Entretanto sugere os seguintes 
nomes: Benedito Godoi Paiva, Luiz Monteiro de Barros, Emílio Manso Vieira e Carlos 
Jordão da Silva”. Deu-se a palavra a seguir ao Sr. Waldomiro da Silva Santos, que 
apresentou o seguinte balancete do movimento de Caixa: Saldo em 16-7-1949 - Cr$ 169,10; 
Recebimentos: Cr$ 2.660,00; Pagamentos: Cr$ 2.354,10; Saldo em 30-7-1949: Cr$ 475,10. 
Esse balancete foi unanimemente aprovado. O Sr. Emílio Manso Vieira pediu a palavra e 
sugeriu que quando os representantes da USE viajarem a serviço dela e custearem eles 
próprios essas viagens, sejam as importâncias dispendidas registradas como donativos pela 
Tesouraria, que, ato contínuo, dará saída dos mesmos como custas daquelas despesas. A 
sugestão foi aprovada. O sr. Emílio Manso Vieira apresentou depois, uma reportagem da 
Semana Espírita de Franca e deu outras informações sobre a unificação dos espíritas 
daquela cidade. Nada mais havendo a tratar, o sr. D. R. Azeredo convidou o sr. Joaquim 
Santos Jr. para fazer a prece de encerramento, após a qual declarou encerrados os trabalhos, 
dos quais eu, Joaquim Santos Jr., lavrei esta ata, que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 30 de julho de 1949. 
 
Assinaturas. 









Ata de 6 de agosto de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos seis de agosto de 1949, a Av. Irradiação, 152, realizou-se a D.E. da U.S.E nova 
reunião á qual compareceram os Srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, 
Waldomiro da Silva Santos, Aristóteles S. Santos e Joaquim Santos Jr. Não podendo 
comparecer por motivo imperioso, o Sr. Emílio M. Vieira credenciou para representá-
lo, o Sr. Carlos Jordão da Silva. Assumindo a Presidência, o Sr. D. R. Azeredo fez a 
prece habitual declarando abertos os trabalhos. O Sr. Joaquim Santos Junior leu a ata 
da reunião anterior, sendo a mesma aprovada. Tomou a palavra o Sr. Carlos Jordão 
da Silva e comunicou ter enviado ao Sr. Jaime Monteiro de Barros convite para 
representar a U.S.E. na inauguração do C.E. Discípulos de Jesus em Cocais. Quanto 
ao Congresso Panamericano, informou que o Conselho Deliberativo tinha deixado 
a cargo da D.E. a indicação dos confrades que representarão a U.S.E. naquele 
conclave. Leu, em seguida: 1o ) Carta do C. E. Amor e Luz, de Guaratinguetá, 
comunicando a realização da Semana Espírita e pedindo representante da U.S.E; 2o ) 
Carta do Dr. Ary Lex pedindo demissão do cargo que ocupa no Departamento de 
Mocidades e expondo os motivos de força maior que a isso o obrigam. 3o) Carta do 
C. E. Apóstolo Paulo, de Campinas, comunicando ter sido remetido ao Conselho 
Regional, o convite que lhe foi feito para formar a União Municipal Espírita. 
Deliberou-se: 1o) Deixar à Secretaria a satisfação do pedido do C. E. Amor e Luz; 2o) 
encaminhar à Comissão Diretora do Departamento de Mocidades, para apresentação 
de sugestões, o pedido de demissão do Dr. Ary Lex. 3o) designar o Sr. Waldomiro da 
Silva Santos para ir a Campinas no próximo dia 28 (21?), conversar com os confrades 
de lá sobre a formação da União Municipal. O Sr. Aristóteles Soares Rocha, 
regressando do Paraná, transmitiu aos presentes o abraço fraterno dos confrades de 
Guarapuava e do Sr. João Guignone, Presidente da Federação Espírita do Paraná. A 
seguir, o Sr. Waldomiro da Silvs Santos apresentou o seguinte balancete do 
movimento de Caixa: Saldo em 30/7/1949: Cr$ 475,10 (quatrocentos e setenta e 
cinco cruzeiros e dez centavos); Recebimentos: Cr$ 5.008,00 (cinco mil e oito 
cruzeiros); Pagamentos: Cr$ 5.248,00 (cinco mil, duzentos e quarenta e oito cruzeiros); 
Saldo em 6/8/1949: Cr$ 235,10 (duzentos e trinta e cinco cruzeiros e dez centavos). 
O balancete foi aprovado. Tratando-se da  Representação da U.S.E. no Congresso 
Panamericano e em vista da decisão do Conselho Deliberativo deixar a cargo da D.E. 
a escolha dos representantes da U.S.E. o Sr. D. R. Azeredo sugeriu para 
representantes oficiais os Srs. Carlos Jordão da Silva e Luiz Monteiro de Barros, 
sugerindo mais que se convide para integrarem facultativamente essa representação 
os Srs. Benedito Godoi Paiva e Emílio Manso Vieira. A indicação desses confrades 
foi aprovada. Como a Comissão do Rio Grande do Sul solicitou uma tese para o 
Congresso, o Sr. Carlos Jordão da Silva propôs que, além disso, seja apresentada pela 
U.S.E. outra tese defendendo a finalidade do Espiritismo como restaurador do 
Evangelho e meio de cristianização da Humanidade. Sendo a proposta aprovada, o 
Sr. Carlos Jordão da Silva lembrou para prepará-las os Srs. Pedro de Camargo 
(Vinicius), Luiz Monteiro de Barros  e Edgard Armond. A indicação foi aprovada, 
ficando a Secretaria incumbida de se entender com aqueles confrades. O Sr. Carlos 
Jordão da Silva faz um relato sobre sua recente viagem a Amparo representando a 
U.S.E. A seguir o Sr. Joaquim Santos Jr. comunicou o início das atividades da 
Caravana da Fraternidade Espírita da Penha. Ninguém mais querendo usar a palavra, 



o Sr. D. R. Azeredo convidou para fazer a prece de encerramento o Sr. Waldomiro da 
Silva Santos, após a qual declarou terminados os trabalhos. Lavrei dos mesmos a 
presente ata, que assino com todos os presentes. 
 
S. Paulo, 6 de Agosto de 1.949. 
 
Assinaturas. 











Ata de 13 de agosto de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze de agosto de 1949, a Av. Irradiação, 152, realizou-se a D.E. da U.S.E nova reunião 
à qual compareceram os Srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Aristóteles Soares 
Rocha, Waldomiro da Silva Santos, Emílio Manso Vieira e Joaquim Santos Jr. O Sr. D. R. 
Azeredo fez a prece habitual e declarou abertos os trabalhos, solicitando a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual lida, posta em discussão foi aprovada. O Sr. Carlos Jordão da Silva 
comunicou que para representar a U.S.E. na Semana Espírita de Guaratinguetá foram 
convidados a Sra. Luiza Peçanha de Camargo Branco e Srta. Nancy Puhlmann; que para 
elaboração da tese evangélica  a ser apresentada no Congresso Panamericano, foi convidado 
também o Sr. Emilio Manso Vieira; que o Sr. Jaime Monteiro de Barros representou a 
U.S.E. na inauguração do Centro Espírita Amor e Luz, de Cocais. Leu, depois, convites do 
Centro Espírita Allan Kardec, agregado à Comunhão Mística Dharma de Rhama, para que 
a U.S.E. se faça representar em seus trabalhos e da União das Mocidades da Terceira F.D.J 
para uma conferencia que lá ia ser feita sobre o Espiritismo. Deliberou-se convidar o Sr. 
Emílio Manso Vieira para visitar o referido Centro Espírita; e para comparecer à aludida 
União da Mocidade, convidou-se o Sr. Carlos Jordão da Silva. Quanto o Congresso 
Panamericano, o Sr. Carlos Jordão da Silva leu carta escrita aos membros da Comissão 
Organizadora do mesmo, comunicando os nomes dos confrades que representarão a U.S.E. 
Leu mais carta escrita à Comissão do Rio Grande do Sul, congratulando-se com ela e 
fazendo várias sugestões. Informou, depois, que esteve na Aerovias Brasil procurando obter 
uma redução no custo das passagens dos confrades que vão ao Rio Grande do Sul, e que 
está providenciando no sentido de obter das autoridades essas passagens gratuitamente. Em 
seguida, o Sr. Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete do movimento 
de caixa: Saldo em 6-8-1949 $ 235,10 - Recebimentos: $ 2.060 - Pagamentos: $ 1.789,60 
digo Cr$ 505,50 - Saldo em 13-8-49: $ 1.789,60. O balancete oi aprovado unanimemente. 
Em seguida o Sr. Waldomiro da Silva Santos informou ter a U.S.E. ter recebido da firma 
Sansão, um donativo de dois mil cruzeiros e o Sr. D.R. Azeredo pediu se consignasse nessa  
ata, o agradecimento da U.S.E. àquela firma por esse valioso auxílio. O Sr. Carlos Jordão 
da Silva sugeriu que se convide representantes das três entidades que patrocinam a U.S.E. 
para comparecerem à reunião da D.E. em 27 do corrente. A sugestão foi aprovada. Sugeriu 
mais a nomeação de uma comissão de dois membros para tratar de assuntos de interesse 
da U.S.E. junto àquelas entidades. Essa sugestão também foi aprovada. O Sr. Waldomiro 
da Silva Santos comunicou que o Culto Religioso Santa Izabel o encarregara de solicitar á 
U.S.E. a visita de um orador. Deliberou-se convidar para essa visita a Sra. Luiza Peçanha de 
Camargo Branco. O Sr. Emílio Manso Vieira lembrou que em 11 de Setembro será iniciada 
a Semana Espirita de Limeira devendo a Secretaria solicitar o programa da mesma para a 
devida propaganda e indicação dos representantes da U.S.E.. Nada mais havendo a tratar, 
o Sr. D. R. Azeredo convidou para proferir a prece de encerramento o Sr. Aristóteles Soares 
Rocha. Feita a mesma, declarou encerrados os trabalhos dos quais, eu, Joaquim Santos Jr. 
lavrei esta ata que assino com todos os presentes. 
 
S. Paulo, 13 de agosto de 1.949. 
 
Assinaturas. 









Ata de 20 de agosto de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte de agosto de 1949, a Av. Irradiação, 158, reuniu-se a D.E. da U.S.E., estando 
presentes os Srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Valdomiro da Silva Santos, Emílio 
Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado Filho e Joaquim Santos Junior. Feita a prece 
habitual pelo Sr. D. R.  Azeredo, este declarou abertos os trabalhos, solicitando a leitura da 
ata anterior, a qual foi aprovada. O Sr. Carlos Jordão da Silva informou que o representante 
do confrade de Limeira visitara a U.S.E. e tinha combinado com o Sr. Emílio Manso Vieira 
a ida deste àquela cidade, representando a U.S.E. na reunião de 3 dias que vai ser feita 
pelos espíritas de lá. Quanto ao convite da União da Mocidade da Terceira S.P.S., disse 
que não foi possível visitá-la na U.S.E., mas que a Secretaria agradeceu por carta o referido 
convite, solicitando seja o mesmo renovado quando houver outra palestra. Comunicou, 
depois a inclusão do Sr. Hermínio da Silva Vicente na delegação que vai à Semana Espírita 
de Guaratinguetá. Prosseguindo, leu: a) Convite enviado ao Departamento de Mocidades 
pela União da Mocidade Espírita de S. Paulo, União da Mocidade Espírita LAPPA e 
Mocidade Espírita do Bosque da Saúde para uma reunião de confraternização; b) Convite 
do Centro Espírita Irmão Martinho, de S. Caetano, para que a U.S.E. se faça representar 
na solenidade de seu aniversário; c) Carta de União Municipal de Franca agradecendo a 
cooperação da U.S.E. agradecendo a cooperação da U.S.E. na 4ª Semana Espírita daquela 
localidade. Deliberou-se: a) Encaminhar ao Departamento de Mocidades o convite das três 
Mocidades acima; b) convidar o Sr. Eduardo de Almeida Prado para representar a U.S.E. 
no C. Espírita Irmão Martinho. Comunicou, em seguida, ter comunicado aos confrades de 
Avaré a ida do Sr. Benedito Godoy Paiva à semana espírita daquela cidade e convidado 
para nela tomarmos parte os centros das imediações. Leu também a relação dos centros que 
comparecerão à Semana Espírita de Limeira, bem como o convite enviado a outros centros 
para a reunião de Votuporanga. O Sr. Valdomiro da Silva Santos apresentou o seguinte 
balancete do movimento de caixa, que foi unanimemente aprovado: Saldo em 13-8-49: 
$1.789.60 – Recebimentos $ 420,00 – Pagamentos: $ 2221.50 – Saldo em 20-8-1949: $ 
1.987.10. O Sr. Carlos Jordão da Silva comunicou ter conseguido um abatimento de 35% 
no custo das passagens dos confrades que vão ao Rio Grande do Sul, não tendo sido 
possível obtê-las gratuitamente. O Sr. Emílio Manso Vieira comunicou ter representado a 
U.S.E. no C. E. Allan Kardec agregado à Comunhão Mística Darma de Rama, e deu outras 
informações sobre o movimento do Dep. de Propaganda. O Sr. Carlos Jordão da Silva 
popôs sejam transcritos no Boletim da U.S.E. alguns capítulos dos estatutos dela com 
comentários esclarecedores sobre suas possibilidades financeiras; O Sr. D. R. Azeredo 
sugeriu que quando algum centro pedir informações sobre donativos da U.S.E. sejam tais 
pedidos publicados em Boletim, sem citações de nomes, acompanhados dos 
esclarecimentos necessários. O Sr. Waldomiro da Silva Santos sugeriu que se publique 
mensalmente um balancete financeiro da U.S.E., a fim de que todos tomem conhecimento 
de sua situação econômica. A proposta e sugestão foram aprovadas. Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. D. R. Azeredo convidou o Sr. Emílio Manso Vieira para fazer a prece de 
encerramento, após a qual declarou encerrados os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Júnior, 
lavrei dos mesmos esta ata, que assino com todos os presentes. 
 
S. Paulo, 20 de agosto de 1949. 
 
Assinaturas 









Ata de 27 de agosto de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 27 de agosto de 1949 à Av. Irradiação, 158, reuniu-se a D. E. da U.S.E., estando presentes 
os Srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Aristóteles Soares Rocha, Waldomiro da Silva 
Santos, Emílio Manso Vieira, Joaquim Santos Jr. O Sr. D. R. Azeredo fez a prece de abertura e 
declarou iniciados os trabalhos, solicitando a leitura da ata da reunião anterior. Lida e posta em 
discussão, foi a referida ata aprovada, depois de observados nela os equívocos que aqui são 
retificados: Por ocasião da visita do representante dos confrades de Limeira à U.S.E., não ficou 
combinada a ida do Sr. Emílio Manso Vieira àquela cidade, porém ficou organizado o programa 
definitivo para a reunião de 3 dias que lá vai ser feita; O Sr. Carlos Jordão da Silva não tinha lido 
uma relação de centros que compareciam à citada reunião de Limeira; a relação lida era dos 
centros convidados para a ela comparecerem. A sugestão do Sr. D. R. Azeredo foi que sejam 
publicados no Boletim e comentados em face dos Estatutos todas as cartas que sejam enviadas a 
U.S.E. e apresentem dúvidas sobre suas possibilidades e objetivos. A seguir tomou a palavra o Sr. 
Carlos Jordão da Silva, que leu: 1º) Telegramas de Porto Alegre, aprovando a sugestão de se 
apresentar ao Congresso Panamericano a tese evangélica e comunicarmos que serão esperados no 
Sul os membros da Caravana que vão até lá; 2º) a resposta dada a esses telegramas; 3º) carta do 
Sr. Eurípedes de Castro comunicando sua viagem a diversas cidades da Central do Brasil, bem 
como as visitas já feitas a outras cidades; 4º) carta do C. E. Fraternidade, de Jundiaí, agradecendo 
o convite que a U.S.E. lhe fez para comparecer a Limeira: 5º) carta do Grêmio Espírita Infantil, 
de Sorocaba, pedindo cooperação para a 5ª Semana Espírita daquela cidade (com referência a 
este pedido deliberou-se convidar o Sr. Waldomiro da Silva Santos para comparecer em nome da 
U.S.E. e fazer-se o possível para mandar também algumas crianças). 6º) carta da União Municipal 
de Limeira, comunicando a concentração a ser feita e trazendo cópia de um ofício da U.M.E. de 
Limeira. (Este caso ficou para ser tratado pela Secretaria). 7º) carta do Sr. Eduardo de Almeida 
Prado Filho participando a instituição de aulas de contabilidade no C. E. Mateus. O Sr. Emílio 
Manso Vieira propôs uma visita aos nossos confrades do referido centro, e o Sr. Carlos Jordão da 
Silva sugeriu que a visita seja feita por um grupo e não apenas por um representante da U.S.E. O 
Sr. D. R. Azeredo aduziu que se marcasse oportunamente a data dessa visita, e que a Secretaria 
transmita ao C.E. Mateus os votos de progresso da U.S.E. participando-lhe desde logo, a visita 
em questão. Por fim, o Sr. Carlos Jordão da Silva leu o relatório nº 24 enviado ao Conselho. 
Tomou a palavra a seguir o Sr. Waldomiro da Silva Santos, que apresentou o seguinte balancete 
do Movimento de caixa: Saldo em 20-8-49 $ 1.987,10 – Recebimentos: $ 16.570,50 – 
Pagamentos: $ 7.570,50 – Saldo em 27-8-49: $ 187,10. O Sr. Emílio Manso Vieira apresentou 
para ser publicado um comunicado sobre a unificação do Estado de São Paulo, com vistas ao 
Segundo Congresso Estadual, sendo esse comunicado aprovado, depois de discutido. O Sr. 
Waldomiro da Silva Santos, fez em seguida um relato de sua viagem a Campinas. Preparando o 
encerramento dos trabalhos, o Sr. D. R. Azeredo pediu aos presentes uma concentração, a fim de 
ver se vinha do plano espiritual alguma comunicação. Utilizando-se do confrade Emílio Manso 
Vieira, uma entidade do espaço citou palavras de estímulo aos presentes e fez sobre o movimento 
da U.S.E. encorajadoras referências. Finda a comunicação, o Sr. Carlos Jordão da Silva fez a prece 
de encerramento e o Sr. D. R. Azeredo declarou terminada a reunião. Eu Joaquim Santos Júnior, 
lavrei da mesma esta ata que assino com todos os presentes. 
 
S. Paulo, 27 de agosto de 1949. 
 
Assinaturas. 











Ata de 3 de setembro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos três de setembro de 1949, à Av. Irradiação, 158, reuniu-se a D. E. da U.S.E., estando 
presentes os Srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos, Emílio 
Manso Vieira e Joaquim Santos Jr. o Sr. D. R. Azeredo, na presidência, fez a prece habitual 
e declarou iniciados os trabalhos, solicitando a leitura da ata da reunião anterior, a qual, 
lida e posta em discussão, foi aprovada. O Sr. Carlos Jordão da Silva leu: 1º) Diversas 
deliberações do Conselho enviadas à D. E.; 2º) carta da Mocidade Espírita de Mogi-Mirim 
pedindo orador para falar naquela cidade em 24 e 25 de setembro corrente; 3º) carta da 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul comunicando já haver providenciado 
acomodação para a Caravana que vai a Porto Alegre, bem como o programa elaborado para 
recebê-la; - Deliberou-se: 1º) Tomar as providências requeridas pelas referidas deliberações 
do Conselho; 2º) convidar o Sr. Waldomiro da Silva Santos para atender o pedido da 
Mocidade Espírita de Mogi-Mirim. A seguir, o Sr. Carlos Jordão da Silva propôs mandar-se 
a todos os oradores credenciados para falar em nome da U.S.E. uma circular 
recomendando-lhes que evitem abordar assuntos capazes de gerar confusão, ataques a 
outras religiões ou medos, etc. Propôs também que se apele para as Uniões Municipais no 
sentido de ser idêntica recomendação feita por elas aos oradores que convidem. As 
sugestões em apreço foram aprovadas. O Sr. D. R. Azeredo sugeriu que a referida circular 
seja publicada em Boletim da U.S.E., o que foi igualmente aprovado. Em seguida o Sr. 
Carlos Jordão da Silva exibiu uma lista de nomes para serem escolhidos dentre eles os de 
dois confrades para as duas vagas existentes na Comissão Diretora do Departamento de 
Mocidades. Foram escolhidas as Srtas. Elza Mazzonetto e Nair Moura, ficando a Secretaria 
encarregada de fazer a ambas a comunicação dessa escolha, convidando-as a tomarem posse 
na primeira reunião da D. E. O Sr. Emílio Manso Vieira sugeriu que se convide o Sr. 
Everton Fraga para apresentar a U.S.E., em 11 de setembro corrente, em Jundiaí. A 
sugestão foi aprovada ficando a Secretaria encarregada de expedir o convite ao aludido 
confrade. O Sr. Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete do movimento 
de caixa: saldo em 27-8-49: $ 987.10 – Pagamentos: ($ 985.50), digo: $ Pagamentos: $ 
241.60 – Saldo em 3-9-49: $ 985,50. Esse balancete foi unanimemente aprovado. O Sr. 
Waldomiro da Silva Santos apresentou ainda um balancete do movimento de caixa durante 
agosto para ser publicado no Boletim da U.S.E., para o qual foi encaminhado. A seguir o 
Sr. Joaquim Santos Jr. comunicou ter representado a U.S.E. na Liga Espírita e informou 
aos presentes de que o Sr. Aristóteles Soares Rocha não compareceu à presente reunião da 
D. E. por ter viajado. O Sr. D. R. Azeredo apresentou ao Sr. Carlos Jordão da Silva os votos 
da D. E. para que a Caravana da Fraternidade faça feliz viagem. Pediu, depois ao Sr. 
Waldomiro da Silva Santos para fazer a prece de encerramento. Feita esta, declarou 
encerrados os trabalhos, dos quais eu, Joaquim Santos Jr. lavrei esta ata que assino com 
todos os presentes. 
 
S. Paulo, 3 de setembro de 1949. 
 
Assinaturas. 









Ata de 17 de setembro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 17 de setembro de 1949, à Av. Irradiação, 158, reuniu-se a D. E. da U.S.E., estando 
presentes os Srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos, Emílio 
Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado Filho e Joaquim Santos Junior. O Sr. D. R 
Azeredo, depois de fazer a prece habitual, declarou abertos os trabalhos, solicitando a 
leitura da ata da reunião anterior, que lida e posta em discussão, foi aprovada depois de 
observado pelo mesmo Sr. D. R. Azeredo que o fim principal da circular a ser expedida aos 
oradores  credenciados pela U.S.E. é recomendar-lhes que evitem abordar assuntos 
políticos. A seguir foram empossadas na Comissão Diretora do Departamento de 
Mocidades as Srtas. Elza Mazzonetto e Nair de Moura. Dando-lhes posse, o Sr. D. R. 
Azeredo congratulou-se com elas pela escolha de seus nomes para ocupar os cargos em que 
estavam sendo empossadas; responderam as mesmas que não medirão esforços para 
corresponder a confiança de que foram alvo. A seguir o Sr. Carlos Jordão da Silva leu: 1º) 
carta a ser remetida a todas as entidades que se fizeram representar no Congresso Brasileiro 
de Unificação, expondo-lhes a atitude da U.S.E. com relação ao Congresso Panamericano; 
2º) carta do Sr. Ary Lex comunicando ter representado a U.S.E. em Limeira; 3º) carta do 
Sr. Benedito Freitas Dias pedindo demissão do cargo de membro regional da U.S.E. 
Sorocaba; 4º) carta da Srta. Nancy Puhlmann pedindo demissão de seu cargo no 
Departamento de Mocidades, em virtude de viajar para a Bahia; 5º) carta da Liga Espírita 
comunicando vir o Dr. D’Angelo Neto integrar a Comissão da U.S.E. que comparecerá ao 
Congresso Panamericano; 6º) carta à Mocidade Espírita de Araraquara pedindo  ao 
Departamento de Mocidades o encaminhamento de seus estatutos ao Diário Oficial, para 
publicação; 6º) cartas dos C. Espíritas “Benvindo Seja” e Nova Era” convidando a U.S.E. 
para as festividades que serão realizadas, no primeiro em 1º de outubro p. futuro, e no 
segundo, em 24 de setembro corrente; 7º) relatório do Dr. Eurípedes de Castro. – 
Deliberou-se: 1º) Pedir às Uniões Municipais da zona  de Sorocaba a indicação do 
Substituto do Sr. Benedito Freitas Dias; 2º) Agradecer a Srta. Nancy Puhlmann  os bons 
serviços prestados no Departamento de Mocidades, pedindo-lhe ao mesmo tempo, para 
ficar como órgão de ligação entre nós e os confrades da Bahia; 3º) encaminhar ao Dr. 
Hermínio da Silva Vicente o pedido da Mocidade Espírita de Araraquara; 4º) confiar ao 
Sr. Emílio Manso Vieira a representação da U.S.E. no C. E. Benvindo Seja e convidar 
oportunamente um representante para comparecer ao C. E. Nova Era; 5º) remeter ao 
Conselho Deliberativo o relatório do Dr. Eurípedes de Castro. A seguir o Sr. Carlos Jordão 
da Silva comunicou a sugestão do Conselho Deliberativo no sentido de estudar a D. E. a 
possibilidade de fazer a U.S.E. o programa radiofônico sugerindo num relatório do Dr. 
Eurípedes de Castro. Deliberou-se responder ao Conselho que a D. E. não possuindo a 
U.S.E. recursos financeiros necessários, pede ao mesmo conselho a indicação do modo 
mais prático de se executar essa sugestão. Tomou a palavra depois o Sr. Emílio Manso Vieira 
e leu seu relatório sobre a visita da Caravana da Fraternidade ao Paraná e Rio Grande do 
Sul, bem como o relatório do Sr. Carlos Jordão da Silva sobre a mesma visita. Ambos os 
relatórios foram aprovados para publicação. O Sr. Manso Vieira em também um 
comunicado a ser publicado a respeito da Semana Espírita de Limeira e outro comunicado 
sobre os motivos da viagem da Campanha da Fraternidade. Esses comunicados foram 
aprovados para publicação. A seguir o Sr. Eduardo de Almeida Prado Filho comunicou ter 
representado a U.S.E. no C. E. Irmão Martinho. O Sr. Waldomiro da Silva Santos 
apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa: Saldo em 3/9/49: $ 985.50 – 



Pagamentos $853,00 – Pagamento $ 704.00 – Saldo em 17-9-1949: $ 1.134.50. Esse 
balancete foi unanimemente aprovado. O Sr. Carlos Jordão da Silva fez novamente uso da 
palavra para tratar dos diplomas a serem distribuídos aos centros adesos à U.S.E. Ficou 
deliberado que essa distribuição melhor se fará por ocasião do próximo congresso. Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. D. R. Azeredo convidou para fazer a prece de encerramento o 
Sr. Carlos Jordão da Silva, após a qual declarou terminados os trabalhos. Lavrei dos mesmos 
a presente ata, que assino com todos os presentes. 
 
S. Paulo, 17 de setembro de 1949. 
 
Assinaturas. 









Ata de 24 de setembro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 24 de setembro de 1949, à av. Irradiação, 158, reuniu-se a D.E. da U.S.E., estando 
presentes os srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Aristóteles Soares Rocha, Emílio 
Manso Vieira e Joaquim Santos Junior. O sr. D.R. Azeredo fez a prece habitual e declarou 
abertos os trabalhos, solicitando a leitura da ata da reunião anterior, a qual, lida e posta em 
discussão, foi aprovada. O sr. Carlos Jordão da Silva leu: 1º) Relatório nº25 ao Conselho 
Deliberativo; 2º carta da U.M.E. de Campos de Jordão, digo São José dos Campos pedindo 
orientação; 3º) carta da Federação Espírita do Rio Grande do Sul acompanhando 
fotografias tiradas para ocasião da visita da Caravana da Fraternidade. Deliberou-se: 1º) 
Mandar oportunamente um representante a S. José dos Campos entender-se com os 
confrades de lá; 2º) agradecer à Federação Espírita do Rio Grande do Sul as fotografias 
citadas. Nessa altura dos trabalhos a D.E. recebeu a visita do representante da Sinagoga 
Espírita Nova Jerusalém, que veio solicitar uma relação de nomes e endereços dos centros 
adesos à U.S.E., para mandar-lhes, conforme esclareceu, revistas etc. Deliberou-se atender 
a esse pedido. A seguir o sr. Aristóteles Soares Rocha prestou informações sobre os 
trabalhos do Dep. Jurídico. Em seguida usou a palavra o sr. Emílio Manso Vieira, que leu 
seu artigo do Jornal Nova Era ressaltando o que foi a 4ª Semana Espírita de Franca, e 
enaltecendo a cooperação que a U.S.E. prestou a mesma. Deliberou-se transcrever esse 
artigo no “Semeador”. O sr. Manso Vieira apresentou um comunicado para publicação 
esclarecendo que a U.S.E. absolutamente apolítica, não apoia e nem apoiará qualquer 
candidato. Comunicado aprovado. Nada mais havendo a tratar, o sr. D. R. Azeredo 
solicitou aos presentes uma concentração, afim de ouvirmos a palavra esclarecida dos 
nossos irmãos desencarnados. Pela mediunidade do sr. Emilio Manso Vieira fez-se ouvir 
uma entidade, trazendo-nos sua palavra de encorajamento para a realização de trabalhos 
cada vez mais eficientes, não obstante as dificuldades que se possam opor ao movimento 
de confraternização. Terminada a comunicação, o sr. D.R. Azeredo convidou para fazer a 
prece de encerramento o sr. Joaquim Santos Junior, após a qual declarou terminado a 
reunião. Lavrei, então, a presente ata que assim com todos os presentes. (Observação: o sr. 
Waldomiro da Silva Santos não compareceu a esta reunião, por ter viajado a serviço da 
U.S.E.). 
 
São Paulo, 24 de setembro de 1949. 
 
Assinaturas. 







Ata de 15 de outubro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 15 de outubro de 1949, a av. Irradiação, 158, depois de ter estado duas semanas sem 
se reunir por falta de membro, realizou a Diretoria Executiva da União Social Espírita nova 
reunião, à qual compareceram os Srs. D.R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Aristóteles 
Soares Rocha, Waldomiro da Silva Santos, Emílio Manso Vieira, Eduardo de Almeida 
Prado e Joaquim Santos Jr. Assumindo a presidência o sr. D. R. Azeredo convidou para 
fazer a prece de abertura o Sr. Emílio Manso Vieira, após a qual declarou aberto os 
trabalhos, solicitando a leitura da ata da reunião anterior. Lida e posta em discussão, foi a 
mesma aprovada. Dada a palavra ao Sr. Carlos Jordão da Silva, este deu várias informações 
sobre o que foi o Congresso Espírita Pan-Americano do Rio de Janeiro. Em seguida leu: 1º) 
Cópia de carta escrita à União Federativa Espírita Paulista congratulando-se com ela pela 
conversação havida entre ele e o sr. Caetano Mero no sentido de propiciar a volta daquela 
entidade à U.S.E. e manifestando a satisfação que essa volta proporcionará; 2º) relatório de 
setembro do Conselho Deliberativo; 3º) Ata da fundação da União Municipal Espírita de 
Mogi Mirim e relatório do sr. Waldomiro da Silva Santos sobre sua viagem aquela cidade; 
4º) carta da Federação Espírita do Paraná congratulando-se com a U.S.E. pelos 
entendimentos havidos com a Federação Espírita Brasileira sobre a unificação em marcha; 
5º) carta da Comissão Organizadora do V Congresso Espírita Nordestino convidando a 
U.S.E. para tomar parte nele; 6º) carta do sr. Eduardo de Almeida Prado Filho convidando 
a D.E. para assistir à inauguração do curso comercial da escola Lar de Jesus, do Centro 
Espírita Mateus. Deliberou-se: 1º) Entrar em contato com os centros espíritas de Mogi-
Mirim e providenciar no sentido de por-se o Departamento de Mocidade em comunicação 
com a Mocidade Espírita de lá; 2º) dar-se à carta da Federação Espírita do Paraná a devida 
resposta; 3º) consultar o sr. J. J. Cordeiro sobre se pode representar a U.S.E. no V 
Congresso Espírita Nordestino; 4º) comparecerem os membros da D.E. ou parte deles ao 
Centro Espírita Mateus. O Sr. Emílio Manso Vieira sugeriu mandar se ao inferido 5º 
Congresso Espírita Nordestino a tese “Prevalência do Espiritismo Religioso”. Sendo a 
sugestão aprovada unanimemente, deliberou-se que a Secretaria submeterá a mesma à 
consideração dos membros do conselho deliberativo, individualmente, e, uma vez por eles 
aprovado, será remetida. A seguir o sr. Emílio Manso Vieira comunicou que vai tentar fazer 
algumas viagens pelo interior em trabalho de propaganda, e que está providenciando no 
sentido de se dar a maior difusão do acordo elaborado com a Federação Espírita Brasileira 
a propósito da unificação. O sr. D. R. Azeredo sugeriu que a publicação dos resultados 
desse acordo seja feita igualmente em jornais leigos, o que foi aprovado. O sr. Aristóteles 
Soares Rocha deu informações sobre o departamento jurídico e apresentou o nome do sr. 
Artur da Silva, que se ofereceu possuir intermédio para representar a U.S.E. quando viaja 
pelo interior. O sr. Carlos Jordão da Silva fez sentir a necessidade de se lembrar ao 
Conselho Deliberativo a adesão da U.S.E. à Federação Espírita Brasileira como 
complemento ao acordo feito no Rio de Janeiro, o que foi aprovado. Lembrou mais que a 
D.E. deve nomear um representante junto ao conselho que vai ser criado no Rio de Janeiro 
para cuidar da Unificação; posto isto em discussão deliberou-se submeteu a aprovação do 
Conselho Deliberativo, para essa representação, os seguintes nomes: Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros e Otaviano Lima Pereira. A seguir o sr. Carlos Jordão da Silva 
apresentou um exemplar dos Anais do Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, que 
está saindo do prelo. Discutindo-se o preço a que deve ser vendido cada exemplar desses 
Anais, deliberou-se por unanimidade que será vendido pelo seu custo apenas. O sr. 



Waldomiro Silva Santos apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa: Saldo 17-
9-1949 Cr$ 1.134,52 Recebimentos no período de 18 de setembro a 8 de outubro: $ 
2.014,00. Pagamento nesse mesmo período: $ 2.906,30. Saldo em 15.10.1949 $ 242.20. O 
sr. D. R. Azeredo passou a fazer considerações sobre a situação financeira da U.S.E., e 
deliberou-se nomear uma comissão para estudar um plano no sentido de conseguir recursos 
por meio de festivais. Foram indicados os seguintes confrades para compor a referida 
comissão, que deverá apresentar seu trabalho até 29 de outubro corrente: Emílio Manso 
Vieira, Carlos Jordão da Silva, Luiz Pessanha de Camargo Branco, Benedito Godoi Paiva, 
Apolo Oliva Filho, B. Milano Neto, José Panetta. Ficou a secretaria incumbida de se 
comunicar a respeito com essas pessoas. Nada mais havendo a tratar, o sr. D. R. Azeredo 
convidou para fazer a prece de encerramento o sr. Eduardo de Almeida Prado Filho. Feito 
a prece, declarou encerrados os trabalhos dos quais lavrei esta ata, que assino com todos os 
presentes. 
 
S. Paulo, 15 de outubro de 1949. 
 
Assinaturas.  











Ata de 22 de outubro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 22 de outubro de 1949, à Av. Irradiação, 158, reuniu-se a D.E. da U.S.E., estando 
presentes os Srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos, Emílio 
Manso Vieira, Joaquim Santos Junior e Srta. Elza Mazzanetto. Feita a prece de abertura 
pelo Sr. D. R. Azeredo, o mesmo solicitou a leitura da ata da reunião anterior, a qual, posta 
em discussão, foi aprovada, depois de apontados nela os 3 seguintes lapsos, para serem, 
como ora são, corrigidos nesta ata: 1º) apontado pelo Sr. Manso Vieira: - Ao convidar-se o 
Sr. J. J. Cordeiro para representar a U.S.E. no 5º Congresso Espírita Nordestino dever-se-á 
esclarecer que ela não poderá custear-lhe os gastos provenientes dessa representação; 2º) 
apontado pelo Sr. D. R. Azeredo: Na reunião anterior, foi lida a ata do acordo feito no Rio 
de Janeiro entre a Federação Espírita Brasileira e a Comissão Executiva do Congresso 
Brasileiro de Unificação Espírita, sendo o mesmo aprovado pela D. E. e encaminhado ao 
Conselho Deliberativo para a necessária ratificação; 3º) apontados pelo Sr. Carlos Jordão 
da Silva: Os anais do Congresso Brasileiro de Unificação Espírita serão vendidos ao preço 
de custo somente às entidades que subscreveram a tomada de um certo número durante o 
referido congresso. A seguir foi dada a palavra ao Sr. Carlos Jordão da Silva, que leu: 1º) 
carta da União Federativa Espírita Paulista comunicando seu apoio ao acordo celebrado 
entre a F. E. Brasileira e a Comissão Executiva do Congresso Brasileiro de Unificação 
Espírita, bem como a nomeação dos Srs. Paulo Alves de Godoy e José Cabrera para o 
Conselho Deliberativo da U.S.E. para as reuniões desta; 2º) carta ou questionário enviado 
pelo Grupo Espírita Kalimar, o qual foi encaminhado ao Conselho Deliberativo com a 
sugestão de ser arquivado por não se enquadrar nos objetivos da U.S.E. e do acordo pró 
unificação feito no Rio . Prosseguindo, o Sr. Carlos Jordão da Silva informou os presentes 
de que, tendo sido convidado pela Liga Espírita para participar de seu programa 
radiofônico irá ler ao microfone da Rádio Tupi, antecedido de um preâmbulo de sua 
autoria, a comunicação de Bezerra de Menezes para a Caravana da Fraternidade que foi ao 
Sul, e que foi aprovado. A seguir o Sr. Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte 
balancete do movimento de caixa: Saldo em 15-10-1949: $ 242,20 – Recebimentos: $ 
1.110,00 - (Saldo em 22.11.49: $) Pagamentos: $ 70,00; Saldo em 23.11.49: $ 1.282,20. O 
balancete foi aprovado unanimemente. O Sr. Emílio Manso Vieira comunicou estar 
organizando as caravanas que deverão ir ao interior e solicitou à Secretaria um 
entendimento com a Federação Espírita do Estado de São Paulo no sentido de ver se 
conseguem passes para reduzir os gastos dessas viagens. Com a palavra a Srta. Elza 
Mazzonetto comunicou a realização de uma reunião de confraternização em que tomaram 
parte as Mocidades “Lappa”, Umesp e do Bosque da Saúde; informou também que estão 
sendo tomadas providências para o completo procedimento das finalidades do Dep. de 
Mocidades. Dada novamente a palavra ao Sr. Carlos Jordão da Silva, este em um telegrama 
da Comissão Executiva do Rio Grande do Sul comunicando a ratificação do acordo feito 
no Rio de Janeiro e reservando-se o direito de apresentar as sugestões que achar cabíveis 
para a formação dos estatutos do órgão a ser criado para a unificação. Esclarece o telegrama 
que a referida comissão não comunicará a ratificação do acordo nem fará sugestões antes 
de ouvir a U.S.E. Deliberou-se enviar ao Conselho Deliberativo o dito telegrama, para após 
respondê-lo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. D. R. Azeredo convidou o Sr. Waldomiro 
da Silva Santos para proferir a prece de encerramento. Feita a prece, declarou encerrados 
os trabalhos, dos quais eu, Joaquim Santos Junior, lavrei a presente ata, que assino com 
todos os presentes. 
 
S. Paulo 22 de outubro de 1949. 
 
Assinaturas. 











Ata de 12 de novembro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 12 de novembro de 1949, à av. Irradiação, 158, reuniu-se a DE da USE, estando 
presentes os srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos, Emílio 
Manso Vieira e Joaquim Santos Junior. O sr. D. R. Azeredo, assumiu a presidência e fez a 
prece habitual, após a qual declarou abertos os trabalhos, solicitando a leitura da ata da 
reunião anterior, lida e posta em discussão, foi a mesma aprovada. Dada a palavra ao sr. 
Carlos Jordão da Silva, este comunicou: a) que ficou a cargo do sr. Godoi Paiva a obtenção 
dos passes solicitados pelo sr. Manso Vieira para as viagens das caravanas por ele 
organizadas; b) que o Conselho Deliberativo aprovou sem restrições o acordo pró 
unificação celebrado entre a Federação Espírita Brasileira e a Comissão Executiva do 
Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, dando-se disso comunicação a todas as 
entidades espíritas do Brasil e do exterior; c) que ao telegrama da Comissão Executiva do 
Rio Grande do Sul, referido na ata anterior foi dada resposta de acordo com a decisão do 
Conselho Deliberativo, que aprovou sem restrições o acordo em questão. A seguir foi dado 
a palavra ao sr. Emílio Manso Vieira, que informou ir viajar para Pirajuí, a fim de 
representar a USE na Semana Espírita daquela cidade. Em seguida o sr. Waldomiro da 
Silva Santos apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa, que foi 
unanimemente aprovado: Saldo em 23-10-49: Cr$ 1.282,20 – Recebimentos: Cr$ 9.183,80 
– Pagamentos Cr$ 7.534,40 – Saldo em 12-11-49: Cr$ 1.649,40. Fazendo o sr. D. R. 
Azeredo considerações em torno da falta de numerário frequentemente observada, 
deliberou-se pedir ao Conselho para solicitar às entidades em atraso pontualidade nos 
pagamentos de suas contribuições. Nada mais havendo a tratar, o sr. D. R. Azeredo 
convidou o sr. Carlos Jordão da Silva para fazer a prece de encerramento. Feita a prece, 
declarou terminados os trabalhos, dos quais, eu, Joaquim Santos Jr., lavrei a presente ata 
que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 12 de novembro de 1949. 
 
Assinaturas. 







Ata de 19 de novembro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 19 de novembro de 1949, à Av. Irradiação, 158, reuniu-se a D. E. da U.D.E. estando 
presentes os Srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos, 
Eduardo de Almeida Prado Filho, Emílio Manso Vieira, Hermínio Silva Vicente e 
Joaquim Santos Junior. O Sr. D. R. Azeredo fez a prece habitual e declarou abertos os 
trabalhos, solicitando a leitura da ata da reunião anterior, a qual, lida e posta em 
discussão, foi aprovada com a seguinte retificação feita pelo Sr. Carlos Jordão da Silva: As 
entidades às quais se deverá solicitar pontualidade no pagamento de suas contribuições 
para a U.S.E. são as que a patrocinam. Dada a palavra ao Sr. Carlos Jordão da Silva, este 
leu: 1º) Carta de uma comissão nomeada por centros espíritas da Mooca comunicando a 
organização de um movimento no sentido de porem os centros espíritas daquele bairro 
em execução parte do programa da U.S.E. e pedindo o comparecimento dum 
representante desta para prestar-lhe assistência. Deliberou-se incumbir os Srs. Carlos 
Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos e Emílio Manso Vieira (para) de entrarem em 
contato com aqueles confrades e de enquadrar o referido movimento nos objetivos da 
U.S.E. Em seguida o Sr. Carlos Jordão da Silva comunicou a recepção de cartas da Liga 
Espírita do Brasil, Federação Espírita do Estado do Paraná e União Espírita Baiana 
acusando o recebimento da comunicação que a U.S.E. lhes fez do acordo pró unificação 
celebrado no Rio de Janeiro e ao final as aludidas entidades hipotecam seu apoio. Usou 
da palavra a seguir o Sr. Waldomiro da Silva Santos que apresentou o seguinte balancete 
do movimento de caixa: Saldo em 12-11-1949: $ 1.649,40 – Recebimentos: $ 380,00 – 
Pagamentos: $ 1.500,00 – Saldo em 19-11-49: $ 529,40. O balancete foi unanimemente 
aprovado. Com a palavra o Sr. Emílio Manso Vieira, o mesmo deu conta de sua viagem a 
Pirajuí e Bauru como representante da U.S.E. na Semana Espírita da primeira daquelas 
cidades, e sugeriu a convocação dos Srs. Joni Doin e Eurípedes de Castro para terem um 
entendimento com a D. E., em 3 de dezembro, sobre a atuação dos mesmos no uso das 
credenciais que lhes são dados pela U.S.E. A sugestão foi aprovada, ficando a Secretaria 
encarregada de tomar as providências necessárias. Nessa altura dos trabalhos pediu licença 
para retirar-se o Sr. Waldomiro da Silva Santos. A seguir foi dada a palavra ao Sr. 
Hermínio da Silva Vicente e comunicou: ter o Departamento de Mocidades elaborado 
uma estatística das Mocidades da Capital; que, como a expedição de cartas para o interior 
visando o incremento das mocidades não ter dado grande resultado, o Departamento está 
preparando uma série de viagens de seus representantes para, na medida do possível, 
fazerem pessoalmente esse trabalho; que o departamento está fazendo visitas semanais à 
Mocidades da Capital; que na segunda quinzena de janeiro de 1950 ou na primeira de 
fevereiro o Departamento promoverá uma reunião de confraternização das Mocidades da 
Capital. Com a palavra novamente o Sr. Carlos Jordão da Silva, este justificou a ausência 
do Sr. Aristides Soares Rocha, por motivos de força maior, e propôs convocações regionais 
de espíritas, por intermédio das Uniões Municipais visando o segundo congresso Espírita 
Estadual, com o comparecimento de elementos da U.S.E. para dar esclarecimentos e 
auscultar sugestões. Nada mais havendo a tratar, o Sr. D. R. Azeredo convidou para fazer 
a prece de encerramento o Sr. Emílio Manso Vieira, após a qual declarou encerrados os 
trabalhos, dos quais eu, Joaquim Santos Junior lavrei a presente ata que assino com todos 
os presentes. 
 
São Paulo, 19 de novembro de 1949. 
 
Assinaturas 









Ata de 26 de novembro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos 26  de novembro de 1949, à av. Irradiação, 158, reuniu-se a DE da USE, estando 
presentes os srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Eduardo de Almeida Prado Filho, 
Emílio Manso Vieira e Joaquim Santos Junior. Feita a prece habitual pelo sr. D. R. Azeredo, 
este declarou iniciados os trabalhos e solicitou a leitura da ata da reunião anterior, a qual, 
lida e posta em discussão, foi aprovada. Dada a palavra ao sr. Carlos Jordão da Silva, o 
mesmo leu: a) relatório no 27 enviado ao Conselho Deliberativo; b) carta da Federação 
Espírita Brasileira aprovando a escolha dos nomes indicados para representar a USE no 
Conselho Federativo Nacional; c) carta da Comissão Executiva do Conselho Brasileiro de 
Unificação Espírita comunicando seu apoio ao acordo feito no Rio de Janeiro pró 
unificação e aderindo ao mesmo; d) informou por fim que a Secretaria já convidou os 
centros espíritas da Mooca para comparecerem à reunião a ser feita naquele bairro em 
prosseguimento aos trabalhos que lá estão sendo feitos para por em prática o programa da 
USE. O sr. Carlos Jordão da Silva leu também uma carta da União do, digo, da Irmandade 
do Puro Cristianismo convidando uma comissão da USE para fazer-lhe uma visita e 
enquadrá-la no movimento de unificação. Deliberou-se estudar as possibilidades de mandar 
na primeira oportunidade uma comissão visitar aqueles confrades. Trocando ideias com o 
sr. Eduardo de Almeida Prado Filho, sugeriu o sr. D. R. Azeredo que a Secretaria por 
intermédio das comissões que vão representá-la no Interior apele para todos os centros 
espíritas e uniões municipais no sentido de serem devolvidas sem mais demora, preenchidas, 
as fichas de estatística para coordenação de dados a serem apresentados ao próximo 
Congresso. Com a palavra o sr. Emílio Manso Vieira, este apresentou 2 planos um para 
intensificar a propaganda na capital e outro no interior, sendo ambos encaminhados à 
Secretaria para que ela os enquadre em seus trabalhos. Nada mais havendo a tratar, foi 
solicitada a palavra dos nossos irmãos que nos assistem no plano espiritual. E então, pelo 
sr. Emílio Manso Vieira, manifestou-se uma entidade, trazendo em judiciosas considerações 
palavras de estímulo aos que trabalham pela unificação e avisados conselhos para que 
possam levar a bom termo sua tarefa. Sob a impressão confortadora deixada por esse 
Espírito, o sr. Eduardo de Almeida Prado Filho fez a prece de encerramento, declarando o 
sr. D. R. Azeredo terminados os trabalhos, dos quais eu, Joaquim Santos Jr., lavrei esta ata 
que assino com todos os presentes. 
 
S. Paulo, 26 de novembro de 1949. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 3 de dezembro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos três de Dezembro de 1949, a Av. Irradiação, nº 2, realizou-se a D.E. da U.S.E nova 
reunião á qual compareceram os Srs. Azeredo, Carlos Jordão da Silva,  Waldomiro da Silva 
Santos, Emilio Manso Vieira, Aristóteles S. Santos,  Joaquim Santos Jr. O Sr. D.R. Azeredo 
fez a prece habitual, e declarou aberto os trabalhos solicitando a leitura da ata da reunião 
anterior a qual, lida, posta em discussão, foi aprovada. Dada a palavra ao Sr. Carlos Jordão 
da Silva, este leu: A) O oficio a ser enviado a Federação Espírita Brasileira, solicitando a 
inscrição da U.S.E como adesa àquela entidade; Carta do dr. Castro Neves, acompanhada 
da folha do Diário Oficial em que foi publicada a relação por ele apresentada à Assembleia 
Legislativa para distribuição de subvenções e na qual foi a U.S.E. contemplada com a 
importância de dois mil e quinhentos cruzeiros. (Cr$ 2.500,00). Deliberou-se agradecer 
àquele confrade essa cooperação. O Sr. Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte 
Balancete do Movimento de Caixa: Saldo em 19-11-1949: Cr$ 529,40 – Recebimentos: 
Cr$ 1.890,00 – Pagamentos: Cr$ 1.858,00 – Saldo: em 3/12/1949 Cr$ 561,40 (quinhentos 
e sessenta e um cruzeiros e quarenta centavos). Com a palavra o Sr. Emílio Manso Vieira o 
mesmo deu conta ade suas visita  a Sorocaba representando a U.S.E. e prestou várias 
informações sobre os apreciáveis trabalhos realizados pelos espíritas daquela cidade. Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. D. R. Azeredo convidou  para proferir a prece de encerramento 
o Sr. Aristóteles Soares Rocha após a qual declarou terminados os trabalhos. Eu, Joaquim 
Santos Junior lavrei da mesmas a presente ata que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 3 de Dezembro de 1.949. 
 
Assinaturas. 







Ata de 11 de dezembro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze de dezembro de 1949, a  reuniu-se a D.E. da U.S.E estando presentes  os Srs. D.R. 
Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos, Eduardo de Almeida Prado 
Filho, Emílio Manso Vieira, Joaquim Santos Jr.  O Sr. D. R. Azeredo, na presidência dos 
trabalhos, fez a prece habitual, e declarou-os abertos, solicitando a leitura da ata da reunião 
anterior a qual, lida e posta em discussão, foi aprovada. Dada a palavra ao Sr. Carlos Jordão 
da Silva, ele leu: 1) Relatório nº 27 enviado ao Conselho Deliberativo; 2o) Carta da 
Federação Espirita Brasileira acompanhando documentos para serem preenchidos e 
assinados para adesão da U.S.E. àquela entidade; 3º) Carta do Sr. José Dias de Aguiar 
escrita à Federação Espírita do Estado de São Paulo, e por esta encaminhada à U.S.E; nessa 
carta o aludido Sr. propunha a realização de um concêrto de violino, devendo o resultado 
financeiro do mesmo ser dividido entre ele, Sr. José Dias de Aguiar e a Federação; 4o)  
Convite do Centro Espírita Francisco de Paula para que a U.S.E. se faça representar nas 
festas de Natal que lá vão ser feitas; 5o) Carta do Sr. Nabor da Graça Leite dando conta de 
suas atividades como membro regional da 14a Zona. Deliberou-se: 1o) Preencher e devolver 
à Federação Espírita Brasileira, os referidos documentos; 2o) Encaminhar à Comissão de 
Festas, para estudo, a carta do Sr. José Dias de Aguiar; 3o) Mandar um representante ao 
Centro Espírita Francisco de Assis, digo, de Paula; 4o) Responder à carta do Sr. Nabor da 
Graça Leite, depois de dar ao Conselho Deliberativo conhecimento de seu conteúdo. A 
seguir, o Sr. Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte Balancete do Movimento de 
Caixa: Saldo em 3-12-1949: Cr$ 561,40 (quinhentos e sessenta e um cruzeiros e quarenta 
centavos). - Recebimentos: Cr$ 656, digo, Cr$ 625,50 (seiscentos e vinte e cinco cruzeiros 
e cinquenta centavos); - Pagamentos: Cr$ 1.030,90 (um mil e trinta cruzeiros e noventa 
centavos) Saldo em 10-12-1949: Cr$ 156,00 (cento e cinquenta e seis cruzeiros). Dada a 
palavra ao Sr. Emílio Manso Vieira o mesmo comunicou ter conseguido o auditório da 
Escola Caetano de Campos para realizar uma festa em benefício da U.S.E. em data que será 
oportunamente determinada. Nada mais havendo a tratar, o Sr. D. R. Azeredo convidou 
para fazer a prece de encerramento o Sr. Waldomiro Silva Santos. Feita a prece, declarou 
por encerrados os trabalhos, dos quais, eu, Joaquim Santos Júnior, lavrei esta ata, que assino 
com todos os presentes. 
 
São Paulo, 11 de Dezembro de 1.949. 
 
Assinaturas. 
 









Ata de 24 de dezembro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro de dezembro de 1949, à Av. Tradição, 158, reuniu-se a Diretoria Executiva 
da União Social Espírita, estando presentes os Srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, 
Waldomiro da Silva Santos, Emílio Manso Vieira e Joaquim Santos Junior. O Sr. D. R. 
Azeredo, na presidência, fez a prece de abertura e declarou iniciados os trabalhos, solicitando 
a leitura da ata da reunião anterior, após lida e posta em discussão foi aprovada. Com a palavra 
o Sr. Carlos Jordão da Silva, este leu: 1º) O relatório Nº digo de 26de Novembro de 1949 do 
Conselho Deliberativo; 2º) telegrama e carta da Federação Espírita Brasileira comunicando a 
instalação do Conselho Federativo Nacional em 1 de Janeiro de 1950, bem como a inclusão 
da U.S.E. no quadro das entidades adesas àquela Federação; 3º) carta da Federação Espírita 
Paraibana formulando votos para o pleno sucesso do movimento de confraternização e 
comunicando ter indicado a Federação Espírita Brasileira um representante junto do Conselho 
Federativo Nacional; 4º) carta da Sociedade Espírita Corumbaense aplaudindo o trabalho de 
confraternização e hipotecando ao mesmo seu apoio; 5º) carta da União Espírita Antonio 
Carlos convidando a U.S.E. para uma festa a ser realizada em 15 de janeiro de 1950. Deliberou-
se que a Secretaria dará a essas cartas as repostas que forem necessárias e providenciará a ida 
de um representante á União Espírita Antonio Carlos. A seguir Sr. Waldomiro da Silva Santos 
apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa: Saldo em 10-12-1949 Cr$ 156,00 – 
Recebimentos Cr$1.562,00 – Pagamentos: Cr$ 52,00 – Saldo em 24 de dezembro de 1949: 
Cr$ 1.666,00. Esse balancete foi aprovado. Dada a palavra ao Sr. Emílio Manso Vieira, este 
deu várias informações sobre os trabalhos do departamento de Propaganda. O Sr. Carlos 
Jordão da Silva leu uma mensagem de Batuíra sobre a confraternização em marcha. Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. D. R. Azeredo convidou para proferir a prece de encerramento o Sr. 
Emílio Manso Vieira. Feita a prece, declarou terminados os trabalhos, dos quais eu, Joaquim 
Santos Junior lavrei esta ata, que assino com todos os presentes. 
 
S. Paulo, 24 de dezembro de 1949. 
 
Assinaturas 







Ata de 31 de dezembro de 1949 
Diretoria Executiva 

 
Aos trinta e um de dezembro de 1949, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
estando presentes os Srs. D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Aristóteles Soares Rocha, 
Waldomiro da Silva Santos, Emílio Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado Filho e Joaquim 
Santos Junior. O Sr. D. R. Azeredo, na presidência, fez a prece habitual e declarou abertos os 
trabalhos, solicitando a leitura da ata da reunião anterior, a qual lida e posta em discussão, foi 
aprovada. Dada a palavra o Sr. Carlos Jordão da Silva, o mesmo leu: carta da União Espírita 
Mineira acusando recebimento da circular da U.S.E. e comunicando a nomeação de seu 
representante junto ao Conselho Deliberativo Nacional; carta do Progresso Espírita, de Buenos 
Aires, congratulando-se com a U.S.E. pela assinatura do acordo do Rio de Janeiro. O Sr. 
Aristóteles Soares Rocha prestou, a seguir, informações sobre atividades do Departamento 
Jurídico. Com a palavra o Sr. Waldomiro da Silva Santos, este apresentou o seguinte balancete 
do movimento de caixa: Saldo em 24-12-1949: Cr$1.666,00 – Recebimentos: Cr$ 4.398,00 – 
Pagamentos: Cr$ 2.984,70 – Saldo em 31-12-1949 : Cr$ 3.079,30 – O balancete foi 
unanimemente aprovado. Em seguida o Sr. Emílio Manso Vieira deu informações sobre o 
movimento do Departamento de Propaganda. O Sr. D. R. Azeredo sugeriu a remessa de 
circulares aos centros espíritas e as uniões municipais, solicitando àqueles a devolução das 
fichas de estatística preenchidas, e a elas o recolhimento dessas mesmas fichas. O Sr. Carlos 
Jordão da Silva comunicou seu embarque para o Rio de Janeiro, no dia 1º de Janeiro de 1950, 
para representar a U.S.E. na instalação do Conselho Deliberativo Nacional, e leu um plano de 
trabalho a ser apresentado pela U.S.E. ao referido Conselho. Posto em discussão, esse plano 
foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Sr. D. R. Azeredo pediu aos presentes uma 
concentração, afim de ser ouvida a palavra dos irmãos desencarnados. Então, pelo Sr. Manso 
Vieira manifestou-se uma entidade que teceu comentários sobre os trabalhos realizados 
durante o ano findante e deixou aos presentes palavras de encorajamento para a realização de 
trabalhos cada vez mais eficientes. Sob a influencia dessa comunicação, o Sr. Carlos Jordão da 
Silva fez a prece de encerramento, após a qual o Sr. D. R. Azeredo declarou terminada a 
reunião. Eu Joaquim Santos Jr, lavrei da mesma a presente ata, que assino com todos os 
presentes. 
 
São Paulo, 31 de dezembro de 1949. 
 
(Ass.) Joaquim Santos Junior. 
 
Obs. A sugestão do Sr. D. R. Azeredo sobre a remessa de circulares aos centros e uniões 
municipais solicitando a devolução das fichas de estatística foi aprovada. 
 
Assinaturas.  








