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DIRETORIA EXECUTIVA

04, 11 e 18 de Fevereiro
11 e 18 de Março

08 de Abril
06, 20 e 27 de Maio
17 e 24 de Junho

01, 08, 14, 22 e 29 de Julho
07, 12 e 19 de Agosto

02, 16 e 23 de Setembro
21 e 28 de Outubro

11 e 18 de Novembro
02 de Dezembro



Ata de 4 de fevereiro de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos quatro de fevereiro de 1950, voltou a reunir-se, a D.E. da U.S.E., à Av. Irradiação, 158, 
com a presença dos confrades Comte. Edgard Armond, D. R. Azeredo, Aristóteles Soares 
Rocha, Waldomiro da Silva Santos, Emilio Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado Filho e 
Joaquim Santos Jr. Voltando o confrade Comte. Armond asa suas funções de presidente da 
D.E. o confrade D. R. Azeredo transmitiu-lhe o cargo, congratulando-se com ele em nome da 
D.E. por sua volta. O confrade comte. Armond assumiu a presidência e fez a prece de abertura, 
declarando abertos os trabalhos. O confrade Joaquim Santos Jr. leu a ata da reunião anterior, 
a qual foi aprovada. Substituindo o confrade Carlos Jordão da Silva, que fora ao Rio de Janeiro 
representar a U.S.E. no Conselho Deliberativo Nacional, o confrade Joaquim Santos Junior 
leu: O relatório no remetido ao Conselho Deliberativo e uma carta ao confrade Jaime Monteiro 
de Barros prometendo sua cooperação financeira a U.S.E. Analisando o relatório em questão, 
o confrade Comte. Armond fez ver que, tendo a U.S.E. enviado ao Conselho Deliberativo 
Nacional o seu plano de trabalho para 3 anos e que sendo provável a aprovação do mesmo, 
convém nomear um representante fixo no Rio de Janeiro junto aquele Conselho evitando-se a 
ida todos os meses do representante de S. Paulo. Ficou o assunto para ser resolvido após o 
regresso do confrade Carlos Jordão da Silva e de entendimento com o confrade Dr. Luiz 
Monteiro de Barros. Durante às concentrações no interior e na Capital, bem como a fundação 
de Uniões Distritais na Capital, ressaltou o confrade comte. Armond toda a cautela no sentido 
de se evitarem quaisquer referências que possam estabelecer confusão ou degeneração em face 
da política. A seguir, o confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete 
do movimento de caixa: saldo em 31 de dezembro de 1949 Cr$ 3.079,30 (três mil e setenta e 
nove cruzeiros e trinta centavos); recebimentos Cr$2.243,00 (dois mil duzentos e quarenta e 
três cruzeiros); pagamentos Cr$ 4.881,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e um cruzeiros); 
saldo em 4-2-1950: Cr$ 441,30 (quatrocentos e quarenta e um cruzeiros e trinta centavos). O 
balancete foi unanimemente aprovado. Relativamente aos festivais a serem feitos para 
melhorar a situação financeira da U.S.E. informou o confrade Emilio Manso Vieira que as 
partes que lhe competia já foi feita, tendo conseguido o salão e o corpo cênico para a 
apresentação duma peça. O confrade comte. Armond sugeriu a convocação da comissão 
organizadora desses festivais para uma reunião em conjunto com a D.E. no dia 11 de fevereiro 
corrente, afim de se tratar desse assunto. A sugestão foi aprovada, passando para a secretaria, 
para ser executada. Em seguida, o confrade Manso Vieira deu outras informações sobre o 
departamento de propaganda e o confrade comte. Armond sugeriu que nos trabalhos de 
formação de Uniões no interior e na capital (que) se comunique a realização do II Congresso 
e se apele aos espiritas no sentido de a ele compadecerem trazendo sugestões, etc. Essa sugestão 
também foi aprovada. O confrade Eduardo de Almeida Prado Filho deu informações a respeito 
do departamento de estatística e o confrade Aristóteles Soares Rocha comunico a fundação da 
União Municipal de Capivari. O confrade Manso Vieira sugeriu que a secretaria escreva aos 
dois membros da D.E. afastados perguntando se vão voltar aos trabalhos da mesma ou se 
pretendem ser substituídos definitivamente pelos confrades que estão ocupando interinamente 
seus cargos. A sugestão foi aprovada. O comte. Armond fez em seguida mais estas sugestões: a) 
que seja solicitada aos centros e instituições espíritas a devolução das fichas que receberam, 
bem como endereços de outros centros, aos quais serão enviadas idênticas fichas de estatística; 
b) que se consulte o Conselho Deliberativo sobre o que ficou resolvido quanto aos atrasos de 
pagamento das contribuições apontadas na demonstração apresentada pela tesouraria; c) que 
se peça a Liga Espírita para acolher gratuitamente em seu programa radiofônico a propaganda 



da U.S.E. como preparação do II Congresso; d) pedir a interferência do conselho que militam 
na imprensa profana no sentido de facilitarem a publicação das matérias enviadas pela U.S.E. 
Todas essas sugestões foram aprovadas. Nada mais havendo a tratar foi dada a palavra a algum 
irmão desencarnado que desejasse manifestar-se; e então, por intermédio do confrade Manso 
Vieira, uma entidade felicitou a U.S.E. pelos trabalhos já realizados e ditou palavras de estimulo 
para realização de outros ainda maiores no campo da unificação. Feita a prece de enceramento 
pelo confrade Joaquim Santos Jr. o confrade comte. Armond declarou terminados os trabalhos, 
dos quais lavrei a presente ata, que assino com todos os presentes. 
 
S. Paulo, 4 de fevereiro de 1950. 
 
Assinaturas. 









Ata de 11 de fevereiro de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze de fevereiro de 1950, reuniu-se a D.E. da U.S.E., a av. Irradiação, 158, com a presença dos 
confrades comte. Armond, Carlos Jordão da Silva, Aristóteles Soares Rocha, Waldomiro da Silva 
Santos, Emilio Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado Filho, Joaquim Santos Jr., Luiza Peçanha 
de Camargo Branco e Godoi Paiva. O confrade comte. Armond fez a prece habitual e declarou 
abertos os trabalhos. A ata da reunião anterior, lida e posta em discussão, foi aprovada. Com a 
palavra o confrade Carlos Jordão da Silva, este esclareceu que é necessário continuar indo ao Rio de 
Janeiro para representar a U.S.E. no Conselho Federativo nacional, porquanto o plano para três 
anos de trabalhos apresentado àquele conselho, ainda não foi aprovado e que, enquanto não for, 
convém a U.S.E. manter junto ao referido órgão um representante bem integrado no movimento 
unificador. Em vista desses motivos, ficou deliberado que a nomeação dum representante fixo no 
Rio fica para ser feita quando oportuno. A seguir o confrade Carlos Jordão da Silva fez um relatório 
de sua viagem ao Rio. Dada a palavra ao confrade Waldomiro da Silva Santos, o mesmo informou 
que, relativamente as (aos) conselheiros cujos mensalidades estão atrasadas, o conselho autorizou a 
cobrança delas. O confrade comte. Armond sugeriu o comparecimento do tesoureiro a próxima 
reunião do conselho para final solução do caso. A sugestão foi aprovada. Com a palavra novamente 
o confrade Carlos Jordão da Silva, deu ele mais estas informações: a) que novas fichas de estatística 
foram expedidas, acompanhadas de cartas; b) que já foi enviada aos membros da D.E. que se 
encontram afastados a consulta sobre se vão reassumir suas funções ou se querem ser definitivamente 
substituídos; c) que o pedido de espaço no programa radiofônico da Liga Espírita foi feito aos 
representantes da mesma no conselho; d) que o Centro Espírita Apóstolo Mateus  solicitou à U.S.E. 
um orador todas as sextas-feiras. O pedido desse centro foi encaminhado ao Dep. de Propaganda 
para as devidas providências. Quanto ao noticiário na imprensa profana, como na noite de 11 de 
fevereiro haveria uma reunião de jornalistas espíritas, a qual compareceria Da. Luiza Peçanha 
Camargo Branco, deliberou-se apresentar ao mesmo por intermédio dela, o pedido de espaço para 
as publicações da U.S.E. A seguir foi dada a palavra à comissão organizadora dos festivais pró caixa 
da U.S.E., tendo os confrades Manso Vieira, Godoi Paiva e Luiza Peçanha Camargo Branco dado à 
D.E. as informações que esta desejara sobre esses festivais. Ficou deliberado que esse comissão vai 
atacar seus trabalhos, com consequência da aproximação do II congresso e dos encargos financeiros 
que o mesmo trará a U.S.E. O confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete 
do movimento de caixa: Saldo em 4-2-50 $ 441,30 (quatrocentos e quarenta e um cruzeiros e trinta 
centavos) – Recebimentos: $ 1.482,00 (um mil quatrocentos e oitenta e dois cruzeiros); Pagamentos: 
$ 662,80 (seiscentos e sessenta e dois cruzeiros); Saldo em 11-2-50: $ 1.260,50 (um mil duzentos e 
sessenta cruzeiros e cinquenta centavos). O balancete foi aprovado. O confrade Manso Vieira leu 
um plano de trabalho para ser executado na capital e no interior, e o confrade Joaquim Santos Jr. 
comunicou a fundação da União Distrital Espírita Penha Tatuapé. Nada mais havendo a tratar, o 
confrade comte. Armond convidou para fazer a prece de encerramento o confrade Carlos Jordão da 
Silva, após a qual declarou terminados os trabalhos. Eu Joaquim Santos Jr lavrei dos mesmos a 
presente ata, que assino com demais presentes. 
 
S. Paulo, 11 de fevereiro de 1950. 
 
P.S. Por motivo de força maior não estava presente o confrade D. R. Azeredo. 



 
Assinaturas. 

 









Ata de 18 de fevereiro de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezoito de fevereiro de 1950, reuniu-se a D.E. da U.S.E., estando presentes os confrades 
Cte. Armond, Carlos Jordão da Silva, D. R. Azeredo, Aristóteles Soares Rocha, Waldomiro da 
Silva Santos, Emilio Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado Filho e Joaquim Santos Jr. Feita 
a prece de abertura pelo cte. Armond, este declarou iniciados os trabalhos e solicitou a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual, lida e posta em discussão, foi aprovada, depois de retificado 
o seguinte lapso, pelo confrade Carlos Jordão da Silva: “O pedido de espaço no programa 
radiofônico da Liga Espírita ainda não tinha sido feito aos representantes dela no Conselho, 
devendo sê-lo oportunamente”. Relativamente ao pedido feito aos confrades que militam na 
imprensa profana no sentido de facilitarem as publicações pretendidas pela U.S.E. disse o 
confrade Carlos Jordão da Silva que os mesmos estão dispostos, segundo disseram, a difundir 
a realização do II Congresso. A seguir, o confrade Carlos Jordão da Silva leu carta da “Casa da 
Mãe Pobre Bittencourt Sampaio” pedindo a intervenção da U.S.E. para a publicação de seus 
estatutos; comunicou a fundação da “União Municipal de Araraquara” e informou ter estado, 
com o confrade Waldomiro da Silva Santos, em visita a confrades de Santana com o fim de ser 
criada a União naquele bairro. O confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte 
balancete do movimento de caixa: Saldo em 11-2-1950: Cr$ 1.260,50 (um mil duzentos e 
sessenta cruzeiros e cinquenta centavos) – Recebimentos: Cr$ 460,00 (quatrocentos e sessenta 
cruzeiros); Pagamentos: Cr$ 780,00 (setecentos e setenta cruzeiros); Saldo em 18-2-1950: Cr$ 
940,50 (novecentos e quarenta cruzeiros e cinquenta centavos). Em seguida os confrades 
Emílio Manso Vieira e Eduardo de Almeida Prado Filho deram vários informes sobre os 
departamentos a seu cargo. O confrade Cte. Armond apresentou um plano de trabalho 
intensivo para ser executando até o próximo congresso, plano esse em que já se inclui um 
projeto do temário para o devido conclave. Deliberou-se que a diretoria fará tiras cópias desse 
plano, afim de serem distribuídas aos demais membros da D.E. para estudo e sugestões. O 
confrade D.R. Azeredo pediu para ser dispensado durante 30 dias, para tratamento de saúde, 
sendo ser seu pedido satisfeito. Finalmente o confrade Joaquim Santos Junior prestou novas 
informações sobre a unificação no setor da Penha-Tatuapé. Nada mais havendo a tratar, o 
confrade cte. Armond convidou para proferir a prece de encerramento o confrade Aristóteles 
Soares Rocha e, finda a mesma, declarou terminados os trabalhos, dos quais eu, Joaquim 
Santos Junior, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 18 de fevereiro de 1950. 
 
Assinaturas. 









Ata de 11 de março de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze de março de 1950, à av. Irradiação, 158, reuniu-se a D. E. da U.S.E., estando 
presentes os confrades Cmte. Armond, Carlos Jordão da Silva, Aristóteles Soares Rocha, 
Waldomiro da Silva Santos, Emílio Manso Vieira e Joaquim Santos Junior. O confrade 
Comte. Armond fez a prece habitual e declarou abertos os trabalhos, solicitando a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada. O confrade comte. Armond submeteu a 
aprovação o plano de trabalho intensivo para ser executado até o próximo congresso de 
junho, sendo o mesmo aprovado; passou esse plano para o Departamento de Propaganda, 
a fim de ser devidamente difundido. Dada a palavra ao confrade Carlos Jordão da Silva, 
este leu: 1º) relatório de sua última viagem ao Rio como representante da U.S.E. no 
Conselho Federativo Nacional; 2º) carta do Conselho Federativo Nacional pedindo a 
interferência da U.S.E. no sentido de serem os moços de S. Paulo postos em contato direto 
com o Departamento de Mocidades daquele Conselho; 3º) carta da União dos Jovens 
Espíritas de Limeira acompanhada de relatórios destinados ao Departamento de 
Mocidades; 4º) Carta do Centro Espírita Divino Mestre solicitando orador para falar no 
dia 31 de março corrente em São José dos Campos. Deliberou-se: 1º) Sugerir à Federação 
Espírita Brasileira  a publicação em seu órgão oficial das resoluções do Conselho Federativo 
Nacional, independente de idêntica publicação em outros órgãos espíritas ou profanos. 2º) 
dar a carta do Conselho Federativo Nacional referida no número 2 a seguinte resposta: 
“Em vista dos termos finais daquela carta, a D.E. pondera que o fundamento da 
organização nacional do Espiritismo, é a organização, em primeiro lugar, nos Estados em 
entidades federativas estaduais e em seguida adesão destas ao organismo federativo 
nacional, o mesmo devendo suceder com a organização das juventudes. A D. E. esclarece 
ainda que, de acordo com o I Congresso das Mocidades, realizado no Rio, as organizações 
de jovens espíritas serão chamadas “Mocidades Espíritas”; como  no final da carta em 
apreço se faz referência a um “departamento de Juventudes da F.E.B.”, deseja a D. E. ser 
informada sobre se tal Departamento suprime as resoluções daquele congresso, e que, em 
caso afirmativo, a sua designação devia ser “Departamento Nacional de Juventudes ou 
Departamento de Juventudes do Brasil”; 3º) encaminhar ao Departamento de Mocidades 
a carta da União de Jovens Espíritas de Limeira e ao Dep. de Propaganda o pedido do C. 
E. Divino Mestre. A seguir o confrade Waldomiro da Silva Santos presentou o seguinte 
balancete do movimento de caixa: -saldo em 18-2-1950, Cr$ 940,50 (novecentos e quarenta 
cruzeiros e cinquenta centavos); recebimentos: Cr$ 3.980,50 (três mil novecentos e oitenta 
cruzeiros e cinquenta centavos); pagamentos: Cr$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e 
cinquenta cruzeiros); saldo em 11-3-1950: Cr$ 1.530,50 (um mil quinhentos e trinta 
cruzeiros e cinquenta centavos). O balancete foi aprovado. Dada a palavra ao confrade 
Manso Vieira, disse o mesmo que o Departamento de Propaganda já expedira um 
comunicado a imprensa espírita noticiando a realização do próximo congresso e pedindo 
sugestões, indicações de centros, etc. Leu também um comunicado a ser publicado 
convidando espíritas do Belém para uma reunião com os representantes da D.E. com 
referência aos festivais pró caixa da U.S.E. Informou que o Club. Pinheiros cederá seu salão 
por Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), devendo ser marcada uma data entre 10 e 15 de abril 
para a realização do festival. Por fim o confrade Manso Vieira apresentou um modelo do 
convite para essa festa, modelo esse que foi aprovado. Tomaram-se as seguintes 
deliberações: pedir ao Círculo Exotérico da Comunhão do Pensamento seu salão para 
abertura e encerramento do Congresso, respectivamente em 2 e 4 de junho; pedir aos 



Centros que preparem as suas representações para o mesmo Congresso; realizar o festival 
acima em 14 de abril p. futuro; mandar imprimir imediatamente os convites para o mesmo. 
O confrade Armond sugeriu para se faça na Federação uma reunião lítero-musical visando 
contar recursos para a realização do Congresso. A sugestão foi aprovada. Por fim o confrade 
Joaquim Santos Junior deu várias informações sobre os trabalhos que estão sendo feitos 
para a concretização da União Distrital Penha-Tatuapé. Nada mais havendo a tratar, o 
confrade Comte. Armond fez a prece de encerramento e declarou terminados os trabalhos, 
dos quais eu, Joaquim Santos Junior, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 11 de março de 1950. 
 
Assinaturas. 











Ata de 18 de março de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos 18 de março de 1950, à av. Irradiação, 158, reuniu-se a D.E. da U.S.E. com a presença 
dos confrades Carlos Jordão da Silva, Aristóteles Soares Rocha, Nair de Moura, Waldomiro 
da Silva Santos, Emílio Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado Filho e Joaquim Santos 
Junior. Não tendo comparecido o Comte. Armond, por estar enfermo, o confrade Carlos 
Jordão da Silva assumiu a presidência e, feita a prece habitual, pelo confrade Eduardo de 
Almeida Prado Filho, declarou abertos os trabalhos. Lida e posta em discussão, a ata da 
reunião anterior, foi aprovada, depois de feita a seguinte retificação: “Em face de uma 
publicação de caráter oficial, trazido pelo “Mundo Espírita” e que esclarece a  formação de 
Mocidades como departamentos de entidades estaduais, suprimiu-se da carta a ser enviada 
a F.E.B. aquela parte que faria esse assunto.” Esta retificação foi feita unanimemente, 
abstendo-se de votar o confrade Eduardo de Almeida Prado, por não ter comparecido a 
reunião anterior e não estar bem ao par desse assunto. A seguir, o confrade Carlos Jordão 
da Silva leu: a) Relatório do Conselho Deliberativo; b) Carta da União Espírita Allan 
Kardec, de Tupã, pedindo orador para o dia 1º de abril p. futuro; c) carta do Grupo Espírita 
Dr. Bezerra de Menezes pedindo informações sobre o visto de registro de alteração de 
estatutos; d) carta do confrade Jaime Monteiro de Barros comunicando a realização de 
outra semana espírita em Ribeirão Preto, carta essa acompanhada da cópia de outra carta 
escrita a ele, confrade Jaime, pela Soc. Espírita Vicente de Paula para obter a cooperação 
da U.S.E. na venda de bilhetes de tômbola; e) carta da Irmandade do Puro Cristianismo; 
de Birigui; f) carta do confrade Eurípedes de Castro pedindo para a U.S.E. distribuir com 
o Boletim da U.S.E. a tese dele intitulada “O Moço Espírita e o Mundo de Hoje”. 
Deliberou-se: a) atender, se for possível o pedido de orador; b) passar para o departamento 
jurídico a carta do Grupo Espírita Bezerra de Menezes; c) comunicar ao confrade Jaime 
Monteiro de Barros a impossibilidade de atender ao pedido da Soc. Espírita Vicente de 
Paula; d) enviar para o Conselho a carta do confrade Sr. Eurípedes de Castro com parecer 
de que até o próximo congresso o Boletim da U.S.E. deve ser usado apenas para a matéria 
comum e para a difusão do conclave. A seguir o confrade Waldomiro da Silva Santos 
apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa, o qual foi aprovado: Saldo em 11-
3-1950: Cr$1.530,50 (um mil quinhentos e trinta cruzeiros e cinquenta centavos); 
Recebimentos: Cr$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta cruzeiros); pagamentos Cr$ 
3.014,00 (três mil e catorze cruzeiros); saldo em 18-3-50: Cr$ 1.866,50 (um mil oitocentos 
e sessenta e seis cruzeiros e cinquenta centavos). Com a palavra Manso Vieira, este 
informou que o festival em benefício da U.S.E. não será mais feito no Clube Pinheiros, 
porquanto pretendem que a U.S.E. pague o aluguel das cadeiras, cenários e a luz, etc. O 
festival será feito no Conservatório de S. Paulo aproximadamente em 14 de abril. O 
confrade Almeida Prado deu informações sobre o trabalho do Departamento de Estatística. 
Por fim o confrade Joaquim Santos Junior deu outras informações sobre a unificação na 
Penha e Tatuapé, fazendo também ao Dep. Jurídico entrega de um pedido de assistência 
do C. E. Irmã Carolina. Nada mais havendo a tratar, o confrade Carlos Jordão da Silva fez 
a prece de encerramento e declarou terminados os trabalhos, dos quais lavrei a presente 
ata, que assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 18 de março de 1950. Joaquim Santos Junior. 
 
Assinaturas. 









Ata de 8 de abril de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito de abril de 1950, à av. Irradiação, 158, reuniu-se a D.E. da U.S.E., estando presentes 
os confrades Comte. Armond, Carlos Jordão da Silva, D. R. Azeredo, Aristóteles Soares Rocha, 
Waldomiro da Silva Santos, Previdelli, Emílio Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado Filho 
e Joaquim Santos Jr. Assumindo a presidência, o confrade Cmte. Armond convidou para fazer 
a prece de abertura o confrade Previdelli, e, feita a mesma, declarou abertos os trabalhos. Dada 
a palavra ao confrade Carlos Jordão da Silva, este leu: 1º) Relatório nº 31 ao Conselho 
Deliberativo; 2º) cartas comunicando a fundação de Uniões Municipais em Pinhal e Poços de 
Caldas; 3º) carta da extinta Comissão Executiva do Congresso Brasileiro de Unificação Espírita 
participando o fim de sua tarefa e sua consequente dissolução; 4º) resposta da U.S.E. á carta 
da referida Comissão; 5º) carta do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento 
comunicando a concessão de seu salão para abertura e encerramento do II Congresso Espírita 
Estadual; 6º) relatório da 3ª reunião ordinária do conselho Federativo Nacional. O confrade 
Emilio Manso Vieira sugeriu a publicação de uma nota de congratulação com a aludida 
Comissão Executiva do Congresso Brasileiro de Unificação Espírita pela feliz realização de seu 
trabalho. A sugestão foi aprovada. O confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o 
seguinte balancete do movimento de caixa: Saldo em 18-3-50 $ 1.866.50 – recebimentos $ 
3.388,50 – Pagamentos: $ 4.407,40 – Saldo em 8 de abril de 1950: $ 847,60 – A seguir o 
confrade Emílio Manso Vieira deu informações sobre sua viagem a Tupã, onde, como disse, 
está em franca atividade a União Municipal. O confrade Cmte. Armond passou a ler varias 
sugestões apresentadas por membros da D.E. para serem apresentadas ao II Congresso de 
junho. Tais sugestões foram amplamente debatidas e ordenadas, passando para a Secretaria, 
para o devido encaminhamento. Nada mais havendo a tratar, o confrade Cmte. Armond 
convidou para proferir a prece de encerramento o confrade D. R. Azeredo, após a qual declarou 
findos os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr. lavrei dos mesmos a presente ata, que assino com 
todos os presentes. 
 
S. Paulo, 8 de abril de 1950. 
 
Assinaturas. 









Ata de 6 de maio de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos seis de maio de 1950, á av. Irradiação, 158, reuniu-se a D.E. da U.S.E., estando presentes 
os confrades Comte. Armond, D. R. Azeredo, Waldomiro da Silva Santos, Eduardo de 
Almeida Prado Filho, Emílio Manso Vieira e Joaquim Santos Jr. O confrade Carlos Jordão da 
Silva, ausente por ter ido ao Rio de Janeiro representar a U.S.E. na reunião do Conselho 
Federativo Nacional, foi substituído pelo confrade Emílio Manso Vieira. Assumindo a 
presidência, o confrade Comte. Armond fez a prece habitual e declarou aberta a sessão. Dada 
a palavra ao confrade Emílio Manso Vieira, este leu: 1º) A prova tipográfica do programa do 
segundo Congresso a ser realizado em junho; 2º) relatório do Departamento de Mocidades a 
ser apresentado ao congresso em apreço; 3º) relatório do Dep. de Propaganda da U.S.E. 
durante o período de atividade da D.E.; 4º) relatório do festival realizado em 23 de abril p.p. 
no Conservatório Dramático e Musical. Deliberou-se: 1º) aprovar a amostra tipográfica do 
programa do segundo Congresso; 2º) devolver ao Dep. de Mocidades o relatório de suas 
atividades, afim de a ele serem juntadas estatísticas; 3º) aprovar os relatórios do Dep. de 
Propaganda e do aludido festival. A seguir, o confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou 
um resumo do movimento de caixa de 29-6-1947 a 31-3-1950, sendo o mesmo aprovado. O 
confrade Comte. Armond sugeriu confiar-se ao prof. Weterley a organização da parte musical 
do segundo Congresso e ao confrade Godoy Paiva o encargo de programar as duas reuniões 
públicas do Congresso e organizar a comissão de recepção. Sugeriu ainda o confrade Comte. 
Armond a remessa de uma circular aos centros espiritas acompanhada de uma lista de nomes 
de pessoas que possam representar centros do interior no caso de não poderem eles mandar 
representantes ao segundo congresso. Todos as sugestões citadas foram aprovadas. Nada mais 
havendo a tratar, o confrade Comte. Armond fez a prece de encerramento e declarou 
terminada a sessão. Eu, Joaquim Santos Jr. lavrei da mesma esta ata, que assino com todos os 
presentes. 
 
São Paulo, 8, digo 6 de maio de 1950. 
 
Assinaturas 







Ata de 20 de maio de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte de maio de mil novecentos e cinquenta, reuniu-se a D.E. da U.S.E., à av. Irradiação, 
158, estando presentes os confrades Comte. Armond, Carlos Jordão da Silva, Emilio Manso 
Vieira, Waldomiro da Silva Santos, Herminio da Silva Vicente e Aristóteles Soares Rocha. O 
confrade Comte. Armond, na presidência, fez a prece de abertura e declarou abertos os 
trabalhos, dando a palavra ao confrade Carlos Jordão da Silva. Este leu cartas do movimento 
comum da Secretaria e relatou sua última viagem ao Rio de Janeiro, como representante da 
U.S.E. no Conselho Federativo Nacional. Com a palavra o confrade Herminio da Silva 
Vicente, o mesmo deu informações sobre o Departamento de Mocidades e comunicou que 
esse Departamento ainda vai fazer durante o mês corrente um trabalho mais intenso sobre o 
fundamento. O confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete do 
movimento de Caixa o qual foi unanimemente aprovado: Saldo em 8 de abril de 1950: cr$ 
847,60 (oitocentos e quarenta e sete cruzeiros e sessenta centavos); Recebimentos: cr$ 
10.592,40 (dez mil, quinhentos e noventa e dois cruzeiros e quarenta centavos); Pagamentos: 
cr$ 3.715,20 (três mil, setecentos e quinze cruzeiros e vinte centavos); Saldo em 13 de maio de 
1950: cr$ 7.724,80 (sete mil, setecentos e vinte quatro cruzeiros e oitenta centavos). Nada mais 
a tratar, o confrade Comte. Armond fez a prece de encerramento e declarou terminada a sessão. 
Não tendo comparecido à reunião, eu Joaquim Santos Jr. lavrei, por informação a presente ata, 
que assino com os demais confrades que a ela compareceram. São Paulo, 20 de maio de 1950. 
Joaquim Santos Junior. – Lida esta ata, foram apontados nela as seguintes omissões: Ao 
confrade Aristóteles Soares Rocha foi atribuída a função de membro da comissão de 
organização se reuniões do II Congresso; ao confrade D. R. Azeredo – que esteve presente à 
reunião, foi dada a incumbência de relatar e encaminhar à Secretaria as teses e sugestões 
enviadas por diversos interessados para o II congresso. 
 
Assinaturas. 







Ata de 27 de maio de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete de maio de 1950, reuniu-se a D.E. da U.S.E., à av. Irradiação, 158, estando 
presentes os confrades Comte. Armond, Carlos Jordão da Silva, D. R. Azeredo, Aristóteles 
Soares Rocha, Waldomiro da Silva Santos, Emilio Manso Vieira, Eduardo de Almeida Prado 
Filho e Joaquim Santos Junior. Assumindo a presidência, o confrade Comte. Armond, 
congratulou-se com os componentes da D.E. por terem cumprido do melhor modo possível as 
atribuições que tinham tomado dentro da U.S.E. e agradeceu-lhe pessoalmente a cooperação 
e o prestigio que sempre lhe deram no desempenho de eu cargo de presidente da D.E. Fez 
depois a prece de abertura e declarou abertos os trabalhos, dando a palavra ao confrade Carlos 
Jordão da Silva, que leu: Relatório nº 32 ao Conselho Deliberativo; relatório geral dos órgãos 
diretores da U.S.E. a ser apresentado ao II congresso Espírita de Junho p. futuro; resenha de 
teses e sugestões enviadas pelo confrade D. R. Azeredo a Secretaria para serem encaminhadas 
ao devido Congresso; carta da Federação Espírita do Rio Grande Sul comunicando a vinda de 
uma comissão para representá-la no II Congresso acima. O confrade Carlos Jordão da Silva 
informou que a Ind. Sansão S.A. tinha posto à disposição da U.S.E. a quantia de dois mil 
cruzeiros (Cr$ 2.000,00) para custear a hospedagem da comissão representante da Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul. Deliberou-se dar aos confrades Aristóteles Soares da Rocha, 
Manso Vieira e Luiza Pessanha de Camargo Branco o cargo de, oficialmente em nome da 
U.S.E., receberem aquela comissão. A seguir o confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou 
o seguinte balancete do movimento de caixa, que foi aprovado: Saldo em 13-5-1950: Cr$ 
7.724,80 (sete mil setecentos e vinte e quatro cruzeiros e oitenta centavos); recebimentos: Cr$ 
2.294,00 (dois mil duzentos e noventa e quatro cruzeiros); Juros creditados: Cr$ 46,90 
(quarenta e seis cruzeiros e noventa centavos); Pagamentos: Cr$ 6.792,40 (seis mil setecentos 
e noventa e dois cruzeiros e quarenta centavos); Saldo em 27-5-1950 Cr$ 3.273,30 (três mil, 
duzentos e setenta e três cruzeiros e trinta centavos). O confrade Manso Vieira comunicou que 
o departamento a seu cargo está notificando regularmente a realização do II Congresso. A 
seguir o confrade D. R. Azeredo pediu a palavra para felicitar o confrade Comte. Armond em 
nome de toda a D.E. pela maneira judiciosa e fraterna com que a presidiu, graças ao que pode 
esta D.E. preencher neste período a sua finalidade. Agradecendo essas palavras e, sendo esta a 
última reunião da D.E. antes do II Congresso, o confrade Comte. Armond pediu uma 
concentração, a fim de ver-se se algum irmão desencarnado desejasse manifestar-se sobre os 
trabalhos até então realizados. Pela mediunidade do confrade Manso Vieira, um Espírito disse 
o seguinte: 
 
“Não poderíamos deixar de trazer-vos as nossas congratulações no momento em que estais 
concluindo uma etapa, colhendo os frutos da vossa resolução. Ides iniciar uma nova fase de 
realizações mais objetivas, de resultados mais coerentes, porque o terreno já foi devidamente 
preparado. E, prezados irmãos, já estais mais compenetrados e experimentados neste setor de 
realizações evangélicas. Amanhã, quando o sol bonançoso surgir no horizonte da Pátria do 
Evangelho, dirigido pelo Mestre amado, virá fecundar a sementeira que estais lançando. Esse 
sol virá também como homenagem a todos quanto se empenharam na grande campanha de 
desbravamento. Esse amanhã trará a prática do “Amai-vos uns aos outros”. Continuai 
operando, para vosso própria gloria espiritual, para gloria de todos que virão depois de vós. O 



trabalho içá o desdobrando, os dias se sucederão, os que vierem mais tarde encontrarão ainda 
mais facilidade para a semeadura bendita. Ides deixar consignado em vosso livro de atas um 
voto de alegria pelo trabalho do coração. Sabei, irmãos, que nos anais da eternidade, no grande 
livro que o vento do destino vai folheando está escrita uma homenagem a todo aquele que se 
lança corajosamente ao trabalho no preparo do terreno para a colheita dadivosa. Continuai 
trabalhando para poderdes depositar aos pés do Mestre o resultado completo de vossa tarefa. 
Sois dos primeiros trabalhadores chamados, iniciadores e depositários da confiança do Alto. 
Não vos afasteis da seara, ainda estais compromissados, e os trabalhos são tanto maiores quanto 
mais aumentam as possibilidades de realização de cada um de vós. O Mestre está convosco e 
convosco estão os Espíritos desencarnados que trabalham neste campo. Eles vão aumentando 
o número de seareiros espirituais para acompanharem deste plano o trabalho iniciado no 
cenário imenso do planeta. Aqui ficam as nossas saudações, os nossos abraços pelo que 
realizastes, pela vossa lealdade ao Evangelho. Que Deus os abençoe e agora e sempre”. 
 
Ouvidas estas palavras, o confrade Comte. Armond convidou para fazer a prece de 
encerramento, após a qual declarou terminada a sessão. Eu, Joaquim Santos Junior, lavrei da 
mesma esta ata que assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 27 de maio de 1950. 
 
(Ass.) Joaquim Santos Junior. 
 
Obs. Onde se lê “O confrade Comte. Armond convidou para fazer a prece de encerramento, 
após a qual...” leia-se: “O confrade Comte. Armond convidou para fazer a prece de 
encerramento o confrade D. R. Azeredo, após a qual...”. 
 
Assinaturas. 











Ata de 17 de junho de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezessete de junho de mil novecentos e cinquenta, reuniu-se a Diretoria Executiva da 
União Social Espirita, à av. Irradiação, 158, estando presentes os confrades Dr. Castro Neves, 
Dr. Monteiro de Barros, D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos, 
Joni Doin, Wandick de Freitas e Joaquim Santos Junior. O confrade Dr. Castro Neves, na 
presidência, convidou para fazer a prece de abertura o confrade Dr. Monteiro de Barros, após 
a qual declarou iniciados os trabalhos. Dada a palavra ao confrade Carlos Jordão da Silva, este 
leu: Carta da Federação Espírita do Rio Grande do Sul agradecendo as atenções dispensadas à 
delegação que veio representá-la no II Congresso Espirita do Estado; relatório enviado pela 
União Municipal Espírita de São João da Boa Vista; carta da União Municipal Espírita de 
Piracicaba comunicando sua fundação; relatório da União Distrital Espírita Brás-Belém dando 
conta dos passos que foram dados para a sua criação; carta da União Municipal Espirita de 
Pinhal comunicando sua fundação. Deliberou-se: que a Secretaria responderá como convém à 
carta da Federação Espírita do Rio Grande do Sul; que, como já tinha sido fundada uma União 
Municipal em Piracicaba, o confrade Dr. Castro Neves, precisando ir àquela cidade, examinará 
a situação criada pelo aparecimento da nova União. A seguir o confrade Carlos Jordão da Silva 
apresentou: dois modelos de circulares que deverão ser remetidas às Federações, Uniões 
Municipais e Centros Espíritas com a conclusão do II Congresso acima; uma ordenação das 
reformas sofridas pelo estatuto da USE. Deliberou-se: aprovar as aludidas circulares; deixar a 
cargo dos confrades Carlos Jordão da Silva e Dr. Monteiro de Barros a verificação final da 
ordenação daquelas reformas estatutárias, para, então, dar as mesmas o devido 
encaminhamento. Tratando a seguir da criação dos Departamentos de Propaganda, de 
Estatística e de Mocidades, o confrade Dr. Castro Neves determinou para o de Propaganda, o 
confrade Wandick de Freitas e para o de Estatística o confrade D. R. Azeredo. Atendendo a 
uma sugestão do confrade Carlos Jordão da Silva, dividiu o confrade Dr. Castro Neves que a 
Secretaria escreverá à Mocidades Espíritas da Capital pedindo-lhes a indicação de elementos 
para, dentre todos, determinar os que constituirão o Departamento de Mocidades. O confrade 
Carlos Jordão da Silva apresentou a sugestão de que se oficie as entidades federativas 
reafirmando-lhes o propósito da U.S.E. de continuar trabalhando decididamente na unificação 
da família espirita. A sugestão foi aprovada. Relativamente à representação da U.S.E. no 
Conselho Federativo Nacional, resolveu-se sugerir ao Conselho Deliberativo a manutenção do 
confrade Carlos Jordão da Silva, bem como a do confrade Dr. Monteiro de Barros como 
substituto do primeiro na eventualidade de um seu impedimento. A seguir o confrade Carlos 
Jordão da Silva expôs a impossibilidade de atender sozinho ao expediente da Secretaria, a qual 
não tem nenhum funcionário e cujo movimento cada vez mais se acentua. Sugeriu ele 
contratar-se os serviços do confrade Joaquim Santos Junior; o assunto foi objeto de exame, 
concluindo-se não ser possível no momento à U.S.E. pagar ao referido confrade o salário de 
que ele careceria para vir ser empregado dela. Para contornar a situação deliberou-se como 
medida, pelo menos provisória, que a U.S.E. contratará outro funcionário que possa ganhar 
menos e que o confrade Dr. Castro Neves auxiliará, na Secretaria, dentro de suas 
possibilidades, o confrade Carlos Jordão da Silva. A seguir o confrade Dr. Castro Neves deu 
providências no sentido de a Secretaria convocar o novo Conselho Deliberativo para sua 
primeira reunião, em 24 do corrente, na Liga Espírita. Nada mais havendo a tratar, o confrade 



Dr. Castro Neves, convidou para a prece de encerramento o confrade Carlos Jordão da Silva 
e, terminada a mesma, declarou encerrada a reunião. Lavrei da mesma a presente ata, que 
assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 17 de Junho de 1950. 
 
Secretario: Joaquim Santos Junior. 
 
P.S. Onde se lê: ”Tratando a seguir da criação dos Departamentos”, leia-se: “Tratando-se a 
seguir da nomeação de diretores para os Departamentos de Propaganda, etc.”. 
 
Joaquim Santos Junior 
 
Assinaturas. 









Ata de 24 de junho de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro de junho de mil novecentos e cinquenta reuniu-se a DE da USE, à av. 
Irradiação, 158. Ao serem iniciados os trabalhos achavam-se presentes os confrades Dr. Castro 
Neves, Dr. Monteiro de Barros, Waldomiro da Silva Santos, Carlos Jordão da Silva, D. R. 
Azeredo, Joni Doin e Joaquim Santos Junior. O confrade Dr. Castro Neves, na presidência, 
convidou para fazer a prece de abertura o confrade Dr. Luiz Monteiro de Barros, e, feita a 
mesma, declarou aberta a sessão. Lida e posta em discussão a ata da reunião anterior, foi 
apontada nela a seguinte omissão, pelo confrade Joni Doin: Na reunião passada, fora objeto 
de estudo o fato de ter sido criada em Ribeirão Preto a “Mocidade Espírita de Ribeirão Preto”, 
que pediu adesão à União Municipal Espírita local, suscitando divergências entre confrades 
daquela cidade, em virtude de já existir ali a “Mocidade Espírita Emanuel de Ribeirão Preto”, 
já adesa à União Municipal e por esta reconhecida, conforme relatório remetido à USE, como 
a única Mocidade Espírita da referida cidade. Em face da delicadeza do caso, o confrade dr. 
Castro Neves pediu vista ao assunto, ficando este para ser resolvido oportunamente. Notada 
esta omissão, a ata foi aprovada. O confrade dr. Castro Neves informou, então, a DE de que, 
após exame do caso, opinava pela ida de um membro da DE a Ribeirão Preto, a fim de resolvê-
lo satisfatoriamente e que ele próprio faria essa viagem, do que aliás já tinha sido notificada, 
por carta, a União Municipal. A seguir o confrade Dr. Monteiro de Barros apresentou a 
verificação final da ordenação das reformas feitas no Estatuto da USE no II Congresso Espírita 
Estadual. Com a palavra o confrade Carlos Jordão da Silva, este leu: 1º) relatório no 1 remetido 
ao Conselho Deliberativo; 2º) cópia de carta escrita à Federação Espírita do Estado de S. Paulo 
pedindo autorização para a DE continuar reunindo-se em suas dependências; 3º) carta da Liga 
Espírita União e Caridade, de Taubaté, pedindo representante da USE na semana espírita que 
lá vai ser realizada; 4º) carta com idêntico pedido feito pela UME de Franca; 5º) pedido feito 
pela UME de Sorocaba de orador da USE para o dia 2 de julho p. futuro. Deliberou-se: 1º) 
aprovar o relatório no 1, acima citado; 2º) dar ao confrade Joni Doin a representação da USE 
em Franca e Sorocaba; 3º) providenciar a ida de outro confrade a Taubaté. A seguir o confrade 
Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa: Saldo em 
27/5/50 Cr$ 3.273,30 -. Recebimentos: Cr$ 9.166,00 -. Pagamentos: Cr$ 5.830,50 -; Saldo em 
24/6/50 Cr$ 6.608,80. O balancete foi aprovado, unanimemente. O confrade Waldomiro da 
Silva Santos sugeriu a transferência do dinheiro da USE da Caixa Econômica para o Banco 
Comercial do Estado de São Paulo, para facilitar o trabalho na Tesouraria, sendo sua sugestão 
aceita. O confrade dr. Castro Neves leu uma carta da Liga Espírita do Estado de São Paulo 
comunicando ter posto à disposição da USE 10 minutos de seu programa radiofônico, uma 
vez por mês. A carta passou para a Secretaria, para que esta agradeça à Liga essa fraternal 
cooperação. O confrade dr. Monteiro de Barros apresentou a sugestão de se criar o 
Departamento Social da USE cujo fim será indicar representantes para semanas espíritas, 
centros espíritas, para compor comissões, promover festivais, para recepções, incremento do 
intercambio entre as instituições adesas, etc. A sugestão foi aprovada, devendo ser 
encaminhada ao Conselho Deliberativo. Nessa altura dos trabalhos chegou o confrade 
Wandick de Freitas. Nada mais havendo a tratar, o confrade dr. Castro Neves convidou para 
fazer a prece de encerramento o confrade D. R. Azeredo. Feita a prece, foi encerrada a sessão. 
Lavrei da mesma a presente ata, que assino com os demais presentes. 



 
São Paulo, 24 de junho de 1950. Secretário Joaquim Santos Junior. 
 
Nota - O confrade Joni Doin representará a USE em Sorocaba e Jaú; em Franca, a USE será 
representada pelo dr. Castro Neves. 
 
Assinaturas. 









Ata de 1 de julho de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Em 1º de julho de mil novecentos e cinquenta, à avenida Irradiação, 158, reuniu-se a DE 
da USE, estando presentes os confrades dr. Castro Neves, dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, Jonni Doin, D. R. Azeredo e Joaquim Santos Jr. O confrade dr. 
Castro Neves, na presidência, convidou para fazer a prece de abertura o confrade dr. Luiz 
Monteiro de Barros, e, feita a mesma, declarou aberta a sessão. Dada a palavra ao confrade 
Carlos Jordão da Silva, este leu: 1º) Relatório no 1, do Conselho Deliberativo; 2º) Cartas 
das Mocidades Espíritas do Tatuapé, da União Federativa Espírita Paulista e Bosque-Vila 
Mariana indicando elementos para o Departamento de mocidades da USE; 3º) Convite da 
Liga Espírita União e Caridade para que a USE se faça representar na III Semana Espírita 
de Taubaté; 4º) Convite idêntico feito pela Mocidade Espírita de Jaú, digo, convite da 
Mocidade Espírita de Jaú, para que a USE compareça à I Semana Espírita daquela cidade. 
Deliberou-se: Os confrades Jonni Doin e Hermínio da Silva Vicente representarão a USE 
em Taubaté, o confrade Jonni Doin fará essa representação também em Jaú. A seguir o 
confrade Carlos Jordão da Silva leu algumas sugestões para um planejamento de trabalho 
da USE. O assunto foi objeto de estudo, deliberando-se voltar a ele em outras reuniões, 
com outras sugestões que outros membros da DE queiram apresentar. Foi objeto de exame 
também a questão do Boletim da USE, cuja publicação foi suspensa, por falta de 
numerário. Considerando a necessidade de ter a USE esse órgão ou qualquer outro que o 
substitua, deliberou-se prosseguir no estudo da questão, até encontrar-se ummeio de a 
resolver. Nada mais havendo a tratar, o confrade dr. Castro Neves convidou para proferir 
a prece de encerramento o confrade Carlos Jordão da Silva. Feita a prece, declarou 
terminados os trabalhos. Lavrei dos mesmos a presente ata que assino com os demais 
presentes. 
 
São Paulo, 1 de julho de 1950. 
 
Assinaturas. 







Ata de 8 de julho de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito de julho de 1950, à avenida Irradiação, 158, reuniu-se a Diretoria Executiva da 
União Social Espírita, estando presentes os confrades dr. Castro Neves, dr. Luiz Monteiro 
de Barros, Waldomiro da Silva Santos, D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Joaquim 
Santos Junior e Emílio Manso Vieira, este designado pelo Conselho Deliberativo para seu 
elemento de ligação com a Diretoria Executiva. Assumindo a presidência, o confrade dr. 
Castro Neves fez a prece de abertura e declarou iniciados os trabalhos. Com a palavra o 
confrade Carlos Jordão da Silva, este comunicou que tinha conversado com o confrade 
Jaime Monteiro de Barros, o qual informara que a pendência surgida com a criação da 
Mocidade Espírita de Ribeirão Preto caminhara para uma solução satisfatória, estando as 
partes interessadas dispostas a acatar as sugestões que a USE lhes fizer no sentido de por 
termo à questão. Entretanto, esclareceu o confrade Jordão da Silva, a União Municipal 
Espírita de Ribeirão Preto vai dirigir-se oficialmente à USE sobre o assunto, que será, então, 
encaminhado para uma solução final. A seguir o confrade Carlos Jordão da Silva leu carta 
da Federação Espírita Brasileira agradecendo as atenções, aliás merecidas, dispensada pela 
USE ao confrade Rocha Garcia por ocasião do II Congresso Espírita do Estado. Dada a 
palavra ao confrade Waldomiro dos Santos Silva, o mesmo apresentou o seguinte balancete 
do movimento de caixa: Saldo em 8-6-1950: Cr$ 6.608,80 (seis mil seiscentos e oito 
cruzeiros e oitenta centavos); recebimentos: Cr$ 1.176,00 (um mil cento e setenta e seis 
cruzeiros); pagamentos: Cr$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco cruzeiros); Saldo em 8 de 
julho de 1950: Cr$ 6.989,80 (seis mil novecentos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta 
centavos). O balancete foi unanimemente aprovado. O confrade Manso Vieira comunicou 
a DE que vai propor ao Conselho Deliberativo a criação de departamentos, como de 
propaganda, social, etc., nos quais poderiam os componentes do Conselho produzir mais 
trabalho prático, sob orientação da DE. O confrade dr. Castro Neves observou a 
necessidade de se entrosar com os departamentos da DE os que o Conselho vier a criar, a 
fim de evitar paralelismos ou divergências. O confrade Carlos Jordão da Silva sugeriu a 
remessa de uma circular aos centros espíritas confirmando seu caráter absolutamente 
apolítico e a necessidade de toda instituição espírita manter-se afastada de qualquer 
movimento político, sem embargo de cumprirem todos os espíritas seus deveres cívicos 
votando livremente conforme suas convicções. A sugestão foi aprovada e o confrade D. R. 
Azeredo propôs que a circulação em apreço fosse redigida pelos confrades dr. Castro Neves 
e Carlos Jordão da Silva. Porém, como este precisa licença de dez dias, resolveu-se que a 
redação da carta ficará a cargo do confrade dr. Castro Neves. A seguir o confrade Carlos 
Jordão da Silva apresentou um convite feito à USE pela União Distrital Brás-Belém para a 
reunião de confraternização que fará amanhã, foi convidado para representar a USE 
naquela reunião o confrade Joaquim Santos Junior, que aceitou a incumbência. Nada mais 
havendo a tratar o confrade dr. Castro Neves convidou para fazer a prece de encerramento 
o confrade D. R. Azeredo, após a qual declarou encerrados os trabalhos. Eu, Joaquim 
Santos Junior, lavrei dos mesmos esta ata, que assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 8 de julho de 1950. 
 
Assinaturas. 







Ata de 14 de julho de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze de julho de 1950, à avenida Irradiação, 158, reuniu-se a Diretoria Executiva da 
União Social Espírita, estando presentes os confrades dr. Castro Neves, dr. Luiz Monteiro 
de Barros, D. R. Azeredo, Waldomiro da Silva Santos, Jonny Doin e Joaquim Santos Junior. 
O confrade Carlos Jordão da Silva não compareceu pois está de licença. O confrade dr. 
Castro Neves, na presidência, convidou para fazer a prece de abertura o confrade dr. Luiz 
Monteiro de Barros. Iniciados os trabalhos, foi a ata da reunião anterior lida e posta em 
discussão, sendo aprovada com a observação do confrade Jonny Doin, de que nela não 
estava justificada sua ausência à reunião de oito de julho a que não compareceu por ter ido 
representar a USE no interior. O confrade dr. Castro Neves leu: carta do confrade Camilo 
Chaves apresentando à USE o confrade Luiz do Vale carta do Centro Espírita Apóstolo 
Mateus, comunicando a eleição de sua nova diretorial carta da Mocidade Espírita de Franca 
pedindo representação da USE na V Semana Espírita daquela cidade. Deliberou-se 
convidar a confreira Nancy Puhlmann para representar a USE em Franca. O confrade 
Jonny Doin deu contas de sua viagem a Sorocaba, onde presento a USE junto à UME local. 
Informou a seguir, o confrade Jonny Doin sua ida a Jundiaí, para falar à Mocidade Espírita 
de lá e no Centro Espírita Fraternidade. Deliberou-se que o confrade representará 
oficialmente a USE nessa viagem. Em seguida o confrade Joaquim Santos Junior transmitiu 
sua excelente impressão da I Reunião Fraternal da União Distrital Brás-Belém, onde 
estivera, em 9 do corrente, representando a USE. O confrade Waldomiro dos Santos Silva 
apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa, que foi unanimemente aprovado: 
Saldo em 8-7-1950: Cr$ 6.989,80; Recebimentos: Cr$ 675,00; Pagamentos: Cr$ ----------; 
Saldo em 15-7-1950: Cr$ 7.664,80. Nada mais havendo a tratar, o confrade dr. Castro 
Neves convidou para fazer a prece de encerramento o confrade Joaquim Santos Junior, e 
feita a mesma encerrou a sessão, da qual lavrei esta ata, que assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 14 de julho de 1950. 
 
Assinaturas. 







Ata de 22 de julho de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois de julho de 1950, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
estando presentes os confrades dr. Castro Neves, dr. Luiz Monteiro de Barros, Waldomiro 
da Silva Santos, Carlos Jordão da Silva, Jonny Doin, Joaquim Santos Junior e Emílio Manso 
Vieira. Assumindo a presidência, o confrade dr. Castro Neves convidou para fazer a prece 
de abertura o confrade Carlos Jordão da Silva e, feita a mesma, declarou iniciada a sessão. 
Com a palavra o confrade Carlos Jordão da Silva, este leu: 1º) Carta do confrade Jaime 
Monteiro de Barros comunicando a eleição da nova diretoria da UME de Ribeirão Preto; 
confirmando que a questão das Mocidades locais será resolvida de acordo com as 
determinações da USE participando a fusão do C.E. Apóstolo Paulo com o C.E. Eurípedes 
Barsanulfo; 2º) Carta do C.E. Bezerra de Menezes, de Pitangueiras, pedindo endereços de 
centros, a fim de solicitar donativos aos mesmos; 3º) Carta da Federação Espírita do Estado 
de S. Paulo, autorizando a DE a reunir-se, como sempre, em sua biblioteca. Deliberou-se: 
a) por proposta do confrade Jonny Doin, deixar nesta ata um voto de louvor pela fusão dos 
centros Apóstolo Paulo e Eurípedes Barsanulfo, ressaltando-se, na carta que se escreve à 
UME de Ribeirão Preto, o exemplo que essa fusão dá aos demais centros; b) Comunicar ao 
C.E. Bezerra de Menezes, de Pitangueiras, a impossibilidade de atender ao seu pedido. 
Dada a palavra ao confrade Emílio Manso Vieira, disse ele que, da proposta para criação 
de departamentos que vai fazer ao Conselho Deliberativo, constará também um de 
Mocidade, em que serão aproveitados elementos do Conselho, criando-se serviço da capital 
e interior, sob a direção única até agora seguida. O confrade dr. Castro Neves fez ver a 
necessidade de se indicar sem mais demora os membros para a direção do Departamento 
de Mocidades; e, conforme as respostas dadas por várias Mocidades à consulta da USE 
deliberou-se nomear os confrades Hermínio da Silva Vicente, Nair de Moura e Paulo 
Machado. A seguir o confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete 
do movimento de caixa: Saldo em 15-7-1950: Cr$ 7.664,80 (sete mil seiscentos e sessenta e 
quatro cruzeiros e oitenta centavos); recebimentos: Cr$ 140,00 (cento e quarenta cruzeiros); 
Saldo em 22-7-1950: Cr$ 7.804,80 (sete mil oitocentos e quatro cruzeiros e oitenta 
centavos). O balancete foi unanimemente aprovado. Nada mais havendo a tratar, o 
confrade dr. Castro Neves convidou para fazer a prece de encerramento o confrade 
Waldomiro da Silva Santos. Feita a mesma, declarou terminados os trabalhos, dos quais 
eu, Joaquim Santos Junior, lavrei a presente ata, que assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 22 de julho de 1950. 
 
(Ass.) Joaquim Santos Jr. 
 
Lida esta ata, o confrade dr. Luiz Monteiro de Barros retificou que a questão da Mocidade 
de Ribeirão Preto já tinha sido resolvida pela própria UME local, ficando na dependência 
da DE apenas a solução quanto à denominação da nova entidade juvenil. 
 
Assinaturas. 







Ata de 29 de julho de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e nove de julho de 1950, à avenida Irradiação, 158, reuniu-se a Diretoria 
Executiva da União Social Espírita, estando presentes os confrades dr. Castro Neves, dr. 
Luiz Monteiro de Barros, D. R. Azeredo, Waldomiro da Silva Santos, Carlos Jordão da 
Silva e Joaquim Santos Junior. O confrade dr. Castro Neves, assumindo a presidência, 
convidou para fazer a prece de abertura o confrade Joaquim Santos Jr. Feita a prece, 
declarou abertos os trabalhos, dando a palavra ao confrade Carlos Jordão da Silva, que leu: 
1º) Relatório No 1, digo No 2 do Conselho Deliberativo; 2º) Carta ao mesmo Conselho 
fazendo sentir a necessidade de ser reiniciada a publicação do Boletim da USE; 3º) Convite 
do Clube dos Jornalistas Espíritas para que a USE se faça representar na concentração que 
o mesmo fará em 30 do corrente com a Mocidade Espírita LAPPA; 4º) Convite da União 
Distrital Espírita comunicando ter ela apelado para todas as entidades federativas no 
sentido de estas solicitarem aos centros seus adesos apoio às uniões distritais; 6º) Carta pela 
qual a Igreja Espírita Fraternidade pede a ida de elementos da USE a Itararé uma ou duas 
vezes por mês para ministrar aos confrades daquela entidade ensino da doutrina; 7º) 
Relatório da União Municipal Espírita de Bauru. Deliberou-se: providenciar representantes 
para atender aos convites do Clube dos Jornalistas Espíritas e da União Distrital Brás-
Belém; credenciar o confrade Antonio Rodrigues Montemor para fazer a primeira visita a 
Igreja Espírita Fraternidade; responder à União Municipal Espírita de Bauru e elogiar os 
trabalhos de que dá conta no relatório acima. A seguir tomou-se conhecimento da renúncia 
do confrade Wandyck de Freitas do cargo de Diretor de Propaganda e deliberou-se convidar 
para seu substituto o confrade Luiz Guimarães de Almeida. Com a palavra o confrade 
Waldomiro da Silva Santos apresentou ele o seguinte balancete do movimento de caixa, 
que foi aprovado por unanimidade: Saldo em 22-7-1950: Cr$ 7.804,80 (sete mil oitocentos 
e quatro cruzeiros e oitenta centavos); recebimentos: Cr$ 310,00 (trezentos e dez cruzeiros); 
pagamentos: Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros); Saldo em 29-7-1950: Cr$ 7.814,80 (sete mil 
oitocentos e catorze cruzeiros e oitenta centavos). Com referência a caso das Mocidades de 
Ribeirão Preto, deliberou-se sugerir à segunda entidade lá criada os nomes Humberto de 
Campos ou André Luiz, para sua denominação. Como mais nada houvesse a tratar, o 
confrade dr. Castro Neves convidou o confrade D. R. Azeredo para fazer a prece de 
encerramento. Feita esta, declarou terminados os trabalhos, dos quais eu, Joaquim Santos 
Jr., lavrei esta ata que, lida e aprovada, assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 29 de julho de 1950. 
 
(Ass.) Joaquim Santos Jr. 
 
Nota: Nesta reunião, foram lidas e aprovadas as atas das reuniões de 14 e 21 de julho de 
1950. Joaquim Santos Jr. – O confrade Jonny Doin não compareceu por ter ido representar 
a USE na Semana Espírita de Jaú. – O pedido de renúncia do confrade Wandyck de Freitas 
não foi apenas de Diretor de Propaganda, mas também de membro da DE, em virtude de 
incompatibilidade entre o horário de trabalho da DE e o no jornal onde trabalha. 
 
Assinaturas. 







Ata de 7 de agosto de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos sete de agosto de 1950, à avenida Irradiação, 158, reuniu-se a DE da USE, comparecendo os 
confrades dr. Castro Neves, dr. Luiz Monteiro de Barros, dr. Jonny Doin, Waldomiro da Silva 
Santos, Joaquim Santos Junior, Hermínio da Silva Vicente, Sebastião Guedes de Souza, Paulo 
Machado, Luiza Peçanha Camargo Branco, Nair de Moura e Emílio Manso Vieira. Feita a prece 
de abertura pelo confrade dr. Luiz Monteiro de Barros o confrade dr. Castro Neves deu a palavra 
a Joaquim Santos Jr., que leu: 1º) Comunicado a ser feito pela USE confirmando mais uma vez 
seu caráter absolutamente apolítico; 2º) Relatório do C. Deliberativo, destacando-se desse 
relatório: a) indicação dos confrades Sebastião Guedes de Souza e Luiza Peçanha Camargo Branco 
para, com mais um ou dois membros da DE entrar em entendimento com os presidentes das 
entidades federativas para concretizar a 9ª resolução do II Congresso Espírita do Estado; b) 
indicação do confrade Godoy Paiva para substituto do confrade Wandyck de Freitas, visto o 
confrade Luiz Guimarães de Almeida não poder substituí-lo por já estar ocupado com o Instituto 
Espírita de Educação; c) comunicação de que O Kardecista, A Alvorada e O Semeador acolherão 
um boletim informativo que a USE quiser pulicar em suas colunas, em substituição ao antigo 
boletim publicado no “Semeador”. Deliberou-se: 1º) Aprovar o comunicado a ser publicado para 
repetir a feição apolítica da USE; 2º) indicar os confrades dr. Luiz Monteiro de Barros e 
Waldomiro da Silva Santos para integrarem com os confrades indicados pelo C. Deliberativo a 
comissão que vai entender-se com os presidentes das federativas sobre a 9ª resolução do II 
Congresso; 3º) Aprovar a publicação do boletim da USE nos órgãos acima e em outros, espíritas 
ou não. A seguir o confrade Manso Vieira leu um planejamento de trabalho para os 
departamentos a serem criados e o confrade dr. Castro Neves solicitou o esmo a fim de mandar 
tirar cópias para os membros da DE para que eles, depois do estudo devido, possam apresentar, 
na próxima reunião, as sugestões que desejarem. Foi, em seguida, dada posse, pelo confrade dr. 
Castro Neves, aos confrades dr. Hermínio da Silva Vicente e Nair de Moura como membros 
diretores do Departamento de Mocidades. O confrade Paulo Machado informou que a Mocidade 
Espírita LAPPA não indicou alguém para o Departamento de Moços por ter recebido depois do 
prazo para a resposta a carta da USE e que ele, Paulo Machado, não pode aceitar sua indicação 
para cargos de direção naquele Departamento por absoluta falta de tempo. Deliberou-se que o 
próprio Departamento fará oportunamente à DE a indicação de outro confrade para preencher 
a 3ª vaga nele existente. Com a palavra o confrade dr. Jonny Doin, este deu contas de sua viagem 
a Jaú, sugerindo que a DE escreva ao presidente da UME local apelando para o seu esforço no 
sentido de se dar vida àquela entidade. O confrade Manso Vieira transmitiu o desejo que tem o 
C. Deliberativo de que a DE compareça mensalmente às suas reuniões. Deliberou-se que a DE 
satisfará a esse desejo. Nadas mais havendo a tratar, o confrade dr. Castro Neves convidou para 
fazer a prece de encerramento o confrade Waldomiro da Silva Santos. Feita a prece, foi encerrada 
a sessão, da qual eu, Joaquim Santos Jr., lavrei esta ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim 
e pelos demais presentes. 
 
Nota: O confrade Carlos Jordão da Silva não compareceu por ter ido representar a USE no 
Conselho Federativo Nacional. 
 
São Paulo, 7 de agosto de 1950. Joaquim Santos Jr. 
 
Retifica-se que a comissão citada no item “a” se entenderá com as diretorias das entidades 
federativas e não apenas com os presidentes delas. Assinaturas. 









Ata de 12 de agosto de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze de agosto de 1950, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. 
Castro Neves, dr. Luiz Monteiro de Barros, D. R. Azeredo, Waldomiro da Silva Santos, 
Carlos Jordão da Silva, Joaquim Santos Junior, Emílio Manso Vieira e Hermínio da Silva 
Vicente. Assumindo a presidência, o confrade dr. Castro Neves convidou para fazer a prece 
de abertura o confrade Carlos Jordão da Silva. Iniciados os trabalhos e com a palavra o 
confrade Carlos Jordão da Silva, este leu: 1º) Súmula da Reunião Ordinária do Conselho 
Federativo Nacional, de 4 de agosto corrente; 2º) Carta do “Lar da Esperança”, de Casa 
Branca, pedindo a ida da confreira Julia Tekla àquela cidade e a cooperação dela em seus 
trabalhos; 3º) Discriminação das Zonas do Estado de acordo com o art. 4º do caput II do 
Estatuto Base da USE; 4º) Plano Trienal de Trabalho apresentado pela USE e aprovado 
pelo Conselho Federativo Nacional; 5º) Circular a ser remetida às Uniões Municipais com 
a referida discriminação das Zonas do Estado; 6º) Programa de Ensino às Crianças enviado 
pela Federação Espírita Brasileira, com pedido de sugestões; 7º) Pedido para a ida de um 
membro da USE ao Centro Espírita Amor e Jesus para julgar sessões de efeitos físicos que 
lá se realizam e provocaram críticas contrárias de certo assistente. Quanto à carta do “Lar 
da Esperança” informou o confrade Carlos Jordão da Silva que já tinha dado conhecimento 
da mesma à confreira Julia Tekla. A discriminação das Zonas do Estado foi aprovada, 
propondo o confrade D. R. Azeredo que só faça das mesmas um mapa, o qual será feito 
por um desenhista que o confrade Manso Vieira se propôs conseguir. O confrade dr. Castro 
Neves pediu o programa de ensino mandado pela Federação Espírita Brasileira, para tirar 
várias cópias que serão distribuídas às Uniões Municipais e encaminhadas ao Conselho 
Deliberativo. Sobre o pedido do Centro Espírita Amor e Jesus resolveu-se que a Secretaria 
escreverá àqueles confrades fazendo-lhes ver a inconveniência de chamarem perante a 
Justiça quem criticou seus trabalhos, e lembrando a advertência evangélica de que cada um 
é responsável pelo escândalo que provoca. A seguir o confrade Carlos Jordão da Silva leu 
uma carta do confrade dr. Eurípedes de Castro, a propósito de ter o confrade dr. Castro 
Neves mencionado, em suas notas biográficas que acompanha o “Programa Mínimo do 
Partido Trabalhista Brasileiro para as eleições gerais de 3 de outubro”, sua condição de 
espírita e presidente da Diretoria Executiva da USE sendo a USE, como sempre foi, 
inteiramente apolítica, diz o confrade dr. Eurípedes de Castro que ela fica numa alternativa: 
“ou desaprova diretamente pela imprensa espírita e profana o documento político que, em 
sua opinião, utiliza a presidência da USE em propaganda política, ou dá liberdade a todos 
os candidatos para mencionarem a posição que ocupam no movimento espírita, bem como 
a dos que os apoiam e recomendam”. Terminada a leitura desta carta, o confrade dr. Castro 
Neves passou a direção dos trabalhos ao confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, informando 
imediatamente que mandara imprimir 40.000 exemplares do aludido “Programa Mínimo 
do PTB”, os quais porém, não distribuiria se os confrades da DE julgassem prejudiciais à 
USE as notas biográficas que motivaram a carta do confrade dr. Eurípedes de Castro. O 
confrade dr. Luiz Monteiro de Barros disse não ver qualquer inconveniente nas notas 
biográficas do confrade dr. Castro Neves, porquanto, num esboço biográfico, qualquer 
pessoa pode externar suas convicções religiosas, bem como as posições que ocupa ou títulos 
que possua; achou mesmo o confrade dr. Monteiro de Barros corajoso o gesto do dr. Castro 
Neves, porquanto, confessando-se publicamente espírita, arrisca-se a perder os votos dos 
eleitos adeptos de outras religiões. O confrade dr. Castro Neves pediu a palavra e esclareceu 
que assim agira justamente para evitar que, principalmente em sua cidade natal, os que o 



sabem espírita pudessem interpretar a omissão de sua religião, como uma insinceridade ou 
expediente para obter sufrágio de católicos, protestantes, etc. O confrade D. R. Azeredo 
disse, expondo sua opinião, não ver inconveniente nas notas biográficas do confrade dr. 
Castro Neves, no que foi seguida pelos confrades dr. Hermínio da Silva Vicente e Manso 
Vieira. O confrade Waldomiro da Silva Santos disse que infelizmente os dados biográficos 
em discussão poderiam ocasionar mal entendidos, tanto que tinha sido interpelado a 
respeito por um confrade que estranhara o gesto do confrade dr. Castro Neves, ao qual 
reconhecia, contudo, o direito de manifestar sua condição de espírita e de membro da USE. 
O confrade Joaquim Santos Junior disse que teria sido melhor se o confrade dr. Castro 
Neves não publicasse desse modo o seu esboço biográfico, isso porque sendo a USE, por 
sua finalidade, uma instituição que não deve desgostar os espíritas nem despertar choques 
de opinião, a de se conduzir sempre de tal modo que possa reunir ao seu redor, confiantes, 
todos os nossos confrades. Entretanto não via qualquer irregularidade no gesto do confrade 
dr. Castro Neves nem considerava uma necessidade imperiosa a inutilização dos exemplares 
impressos. O confrade Carlos Jordão da Silva confessou que tinha recebido com natural 
receio a eleição do confrade dr. Castro Neves para a USE, pois sendo este deputado e talvez 
candidato à renovação de seu mandato, sua candidatura poderia mesmo originar mal 
entendidos como o que se estava discutindo. Não obstante, era de opinião que o confrade 
dr. Castro Neves podia declarar em sua biografia sua religião. Após o mais livre debate, 
chegou-se a conclusão de que não há inconveniente em que candidatos espíritas façam 
referência a suas convicções religiosas sempre que esta referencia não dê a impressão de que 
eles pretendem apresentar-se como “candidatos espíritas” ou apoiados pela USE, bem como 
com qualquer outra instituição. Por isso a DE não vê inconveniente na publicação do 
confrade dr. Castro Neves, por se tratar apenas do programa de um partido, no geral o 
confrade simplesmente cita sua crença religiosa e não envolve a responsabilidade da USE, 
tendo outros interessados o mesmo direito. Decidiu-se que a DE fará uma publicação neste 
sentido. Nesta altura dos trabalhos reassumiu a presidência o confrade dr. Castro Neves. 
Com a palavra o confrade Waldomiro da Silva Santos, apresentou o mesmo, o seguinte 
balancete do movimento de caixa, que foi aprovado: Saldo em 29-7-1950: Cr$ 7.814,80 
(sete mil oitocentos e catorze cruzeiros e oitenta centavos); Recebimentos: Cr$ 850,00 
(oitocentos e cinquenta cruzeiros); Pagamentos: Cr$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove 
cruzeiros); Saldo em 12-8-1950: Cr$ 8.035,80 (oito mil e trinta e cinco cruzeiros e oitenta 
centavos). Por proposta do confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, foi incluído o confrade 
dr. Hermínio da Silva Vicente na comissão encarregada de entender-se com as federativas 
sobre a 9ª resolução do II Congresso Espírita do Estado. Nada mais havendo a tratar, o 
confrade D. R. Azeredo fez a prece de encerramento, declarando, em seguida, o confrade 
dr. Castro Neves terminados os trabalhos dos quais eu, Joaquim Santos Jr., lavrei esta ata, 
que assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 12 de agosto de 1950. 
 
(Ass.) Joaquim Santos Junior. 
 
Lida esta ata observou o confrade Carlos Jordão da Silva que, segundo pensa, foi um erro 
a eleição do confrade dr. Castro Neves para presidência da DE da USE, porque, sendo o 
mesmo deputado e, portanto, político partidário, isto poderia por em choque, no futuro, 
essa atuação com as finalidades da instituição. Não obstante, reconhece que até o momento 
o confrade dr. Castro Neves tem dado provas de sua dedicação à causa da USE, portando-



se de modo inequívoco no cumprimento de seu cargo de presidente da DE. Portanto, 
considera o fato presente consequência natural de sua eleição. 
 
Assinaturas. 















Ata de 19 de agosto de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezenove de agosto de 1950, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades 
dr. Castro Neves, dr. Luiz Monteiro de Barros, Waldomiro da Silva Santos, D. R. Azeredo, 
Carlos Jordão da Silva, Joaquim Santos Jr. e Nair de Moura. Assumindo a presidência, o 
confrade dr. Castro Neves convidou para fazer a prece de abertura o confrade D. R. 
Azeredo. Aberta a sessão, o confrade dr. Castro Neves solicitou a leitura da ata da reunião 
anterior, sendo a mesma aprovada. Precisando ausentar-se por força maior, o dr. Castro 
Neves passou a presidência ao confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. Com a palavra o 
confrade Carlos Jordão da Silva, este leu: 1º) Carta da Mocidade Espírita Emmanuel, de 
Ribeirão Preto, alegando que, de acordo com as decisões do último Congresso das 
Mocidades Espíritas do Estado cabe a ela o nome de “Mocidade Espírita de Ribeirão Preto”, 
por ser mais antiga do que a fundada recentemente com aquela denominação. 2º) Carta do 
confrade Geraldo Oliveira, pela qual comunicou que, para facilitar a unificação na sua 
cidade, retirou-se da UME, cujo expediente se encontra aos cuidados do confrade Ofir 
Viana. 3º) Artigo do confrade Manso Vieira para ser lido na Hora Espiritual da Liga 
Espírita. Deliberou-se: a) Propor à Mocidade recém fundada em Ribeirão Preto o nome de 
André Luiz ou Humberto de Campos, digo, propor à Mocidade Espírita Emmanuel o nome 
de um destes espíritos, porque mesmo que a USE quisesse atender o pedido dessa 
Mocidade não poderia visto a nova Mocidade ter se registrado em cartório, ao passo que a 
Mocidade Espírita Emmanuel era apenas departamento de centro. b) O trabalho sobre 
política a ser lido na Hora Espiritual será elaborado pela DE, devendo o confrade Manso 
Vieira aproveitar sua vez de participar daquele programa radiofônico para ler um trabalho 
sobre unificação. Nessa altura dos trabalhos veio o confrade Manso Vieira comunicar que 
o confrade Jonny Doin mandara dizer, pelo telefone, que não tinha comparecido à presente 
reunião por precisar ir a Jundiaí, fazer uma palestra. Deliberou-se por unanimidade não 
considerar este motivo como justificação da ausência do confrade Jonny Doin, em virtude 
de não ter ele sido escalado para ir falar em nome da USE. A seguir foi examinado o 
Planejamento para o segundo período de trabalhos a ser realizado pelos departamentos da 
USE, sendo feitas várias sugestões para serem encaminhadas ao Conselho Deliberativo. 
Nada mais havendo a tratar, o confrade dr. Monteiro de Barros convidou para fazer a prece 
de encerramento a confreira Nair de Moura. Feita a prece, foi encerrada a sessão da qual 
eu, Joaquim Santos Jr., lavrei esta ata, que assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 19 de agosto de 1950. 
 
Assinaturas. 







Ata de 2 de setembro de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos dois de setembro de 1950, à av. Irradiação, 158, reuniu-se a DE da USE, estando 
presentes os confrades dr. Castro Neves, dr. Luiz Monteiro de Barros, Waldomiro da Silva 
Santos, dr. Jonny Doin, Joaquim Santos Jr. e Nair de Moura. O confrade Carlos Jordão da 
Silva não compareceu por ter ido representar a USE no Conselho Federativo Nacional. O 
confrade dr. Castro Neves convidou para fazer a prece de abertura o confrade Waldomiro 
da Silva Santos e, feita a mesma, declarou abertos os trabalhos. Lida e posta em discussão 
a ata da reunião anterior, foi ela aprovada. Com a palavra o confrade Joaquim Santos Jr., 
este leu: a) Relatório No 3 do Conselho Deliberativo; b) Carta do C. E. Paz Consoladora, 
de Casa Branca, na qual se alegou que o confrade dr. Jonny Doin, tendo falado no C. E. 
União e Amor, usou de expressões que não agradaram ao primeiro centro; c) Carta da Liga 
Espírita do Distrito Federal acusando o recebimento da circular em que a USE concitou as 
entidades federativas a prestarem apoio ao Acordo de 5-10-1949. Com referência à carta do 
C. E. Paz Consoladora, o confrade dr. Jonny Doin relatou pormenorizadamente como 
decorreu sua visita a Casa Branca, dando explicações que a DE achou justa e aceitou 
unanimemente. Deliberou-se que o confrade dr. Jonny Doin se comunicará com o 
signatário da citada carta e solucionará essa questão. Sobre o não comparecimento do 
confrade dr. Jonny Doin à reunião de 19 de agosto p. p., por ter ido falar em Jundiaí, 
resolveu-se fazer a seguinte retificação do que a respeito foi dito na ata anterior: “A DE acha 
justos os motivos da viagem do confrade Jonny Doin quando vai ele a serviço da doutrina, 
como no caso de Jundiaí, porém não considera esses motivos tão relevantes que justifiquem 
sua ausência aos trabalhos da DE, para os quais a sua colaboração é tida em alta conta”. O 
confrade dr. Jonny Doin propôs a mudança das reuniões da DE para um outro dia da 
semana, à noite, caso em que ele e mesmo outros confrades, ficariam com os sábados livres 
para viajar. Resolveu-se voltar ao assunto na próxima reunião. O confrade dr. Jonny Doin 
aproveitou o ensejo para informar que possivelmente não poderá comparecer à próxima 
reunião. Nada mais havendo a tratar, o confrade dr. Castro Neves convidou para fazer a 
prece de encerramento o confrade Joaquim Santos Junior. Feita a prece, deu por 
terminados os trabalhos, dos quais eu, Joaquim Santos Junior, lavrei esta ata que, lida e 
aprovada, assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 2 de setembro de 1950. 
 
Assinaturas. 







Ata de 16 de setembro de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezesseis de setembro de 1950, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades 
dr. Castro Neves, Carlos Jordão da Silva, dr. Jonny Doin, Waldomiro da Silva Santos, D. 
R. Azeredo, Joaquim Santos Jr. e dr. Hermínio da Silva Vicente. Feita a prece de abertura 
pelo confrade Waldomiro da Silva Santos, o confrade dr. Castro Neves declarou aberta a 
sessão, passando a informar a DE de que, por motivo de força maior, precisava ser 
licenciado até 7 de outubro p. futuro, no que foi atendido por unanimidade. Pediu, em 
seguida, permissão para retirar-se, para atender assunto urgente, sendo seguido pelo 
confrade dr. Jonny Doin, que informou precisar viajar. Assumiu a presidência o confrade 
Carlos Jordão da Silva, que passou a ler: a) Relatório no 2 do Conselho Deliberativo; b) 
Súmula da reunião de 2-9-1950 do Conselho Federativo Nacional, da qual se destacou sua 
proposta, aliás aprovada por unanimidade, para que aquele Conselho convite as entidades 
de âmbito estadual a comparecerem digo a fazerem com ele, em abril de cada ano, uma 
reunião para discussão e estudo de assuntos de interesse para o desenvolvimento da 
doutrina; c) Carta da Federação Espírita Brasileira comunicando a decisão do Conselho 
Federativo Nacional no sentido de se convidar as entidades de âmbito estadual a 
comemorarem em outubro p. futuro Allan Kardec, visando a unificação doutrinária; d) 
Carta da UME de Bauru pedindo uma visita ao confrade Antonio Maseto Sobrinho, seu 
procurador, internado no Instituto Paulista; e comunicando ainda que em 2, 3 e 4 de 
novembro ela fará uma concentração para a escolha do delegado regional; e) Carta da 
Congregação Espírita Paulo de Tarso fazendo sentir que ainda não foi visitada pela USE, 
apesar de a ter convidado; f) Carta da UME de Barretos pedindo orador para 24 de 
setembro corrente; g) Carta do C. E. Cáritas pedindo a visita da USE; h) Cópia da carta 
escrita pelo Conselho Deliberativo ao confrade dr. Eurípedes de Castro, em resposta a sua 
carta a que se fez referências na ata da reunião da DE de 12 de agosto p. p. Deliberou-se: a) 
Deixar ao cuidado do confrade Carlos Jordão da Silva a visita do confrade Antonio Maseto 
Sobrinho; b) Comunicar à Congregação Espírita Paulo de Tarso os motivos por que não 
tem sido visitada, bem como uma visita que lhe fará oportunamente o confrade Joaquim 
Santos Junior; c) Registrar os outros pedidos de visita de membros da DE e atendê-los, se 
for possível. A seguir o confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte 
balancete do movimento de caixa, que foi unanimemente aprovado: Saldo em 12-8-1950: 
Cr$ 8.035,80 (oito mil e trinta e cinco cruzeiros e oitenta centavos); Recebimentos: Cr$ 
5.870,00 (cinco mil oitocentos e setenta cruzeiros); Pagamentos: Cr$ 7.118,00 (sete mil 
cento e dezoito cruzeiros); Saldo em 16-9-1950: Cr$ 6.787,80 (seis mil setecentos e oitenta 
e sete cruzeiros e oitenta centavos). Nada mais havendo a tratar, o confrade Carlos Jordão 
da Silva convidou para fazer a prece de encerramento o confrade D. R. Azeredo e, feita a 
mesma, declarou encerrada a sessão, da qual lavrei a presente ata. 
 
S. Paulo, 16 de setembro de 1950. 
 
Observa-se nesta ata que em 9-9-1950 não houve reunião por falta de número, porquanto 
compareceram apenas os confrades D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da 
Silva Santos, Joaquim Santos Junior e Paulo Machado, este para ser, como de fato foi, 
empossado em seu cargo de membro diretor do Dep. de Mocidades. 
 
Assinaturas. 







Ata de 23 de setembro de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três de setembro de 1950, à av. Irradiação, 158, reuniu-se a DE da USE, estando 
presentes os confrades dr. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, D. R. Azeredo, 
Waldomiro da Silva Santos, dr. Jonny Doin e Joaquim Santos Jr. Assumindo a presidência, 
o confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, convidou para fazer a prece de abertura o confrade 
D. R. Azeredo. Lidas e postas em discussão, as atas das reuniões de dois e dezesseis de 
setembro corrente foram aprovadas. Com a palavra o confrade Carlos Jordão da Silva, 
informou ele ter visitado em nome da USE o confrade Antonio Maseto Sobrinho. Leu, a 
seguir, a circular no 39, remetida às instituições espíritas, e comunicou que a USE será 
representada, em 24 do corrente, na Semana Espírita de Olímpia e na Semana Espírita de 
Guaratinguetá, respectivamente, pelos confrades J. J. Oliveira e Nancy Puhlmann, bem 
como no C. E. Nova Era, por ocasião de seu terceiro aniversário, pela confrade Raquel 
Silva. A seguir, o confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou contas a serem 
liquidadas; e considerando a falta de numerário com que a USE continua lutando, 
deliberou-se, por propostas do confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, apelar para os 
membros do Conselho no sentido de aumentarem as suas contribuições. O confrade dr. 
Jonny Doin propôs a remessa de cartas visando incrementar as UMEs de Jaú, Casa Branca 
e Jundiaí, o que vai ser feito pela Secretaria. O confrade dr. Jonny Doin propôs ainda, e foi 
aprovado, que se consulte por carta os membros da DE sobre a mudança dos dias de 
reunião, a fim de que todos tragam seus votos em sessão a ser designada. Feita a prece de 
encerramento pelo confrade Joaquim Santos Junior, o confrade dr. Luiz Monteiro de 
Barros declarou encerrada a sessão, da qual lavrei esta ata, que assino com todos os 
presentes. 
 
S. Paulo, 23 de setembro de 1950. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 21 de outubro de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e um de outubro de 1950, à av. Irradiação, 158, reuniu-se a DE da USE, estando 
presentes os confrades D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos e 
Joaquim Santos Jr. Assumindo a presidência, o confrade D. R. Azeredo convidou para fazer a 
prece de abertura o confrade Waldomiro da Silva Santos, e, feita a mesma, declarou aberta a 
sessão. Com a palavra o confrade Carlos Jordão da Silva, este leu: 1º) Relatório No 4 da DE ao 
Conselho Deliberativo. (Nesta altura dos trabalhos, chegou o confrade dr. Castro Neves, que 
assumiu a presidência, passando o confrade D. R. Azeredo para a vice-presidência). 2º) Relatório 
No do Conselho Deliberativo para a DE. 3º) Súmula dos trabalhos realizados na reunião de 7 de 
outubro de 1950 do Conselho Federativo Nacional. 4º) Plano de Ação para a Comissão de 
Propaganda do referido Conselho Federativo Nacional. 5º) Relatório das atividades do Dep. de 
Mocidades em agosto e setembro de 1950. 6º) Carta da UME de Bauru participando que a 
concentração para escolha do membro regional será feita em 1, 2 e 3 de novembro de 1950. 7º) 
Carta do Conselho Regional Espírita de Campinas participando a vinda de uma comissão para 
tratar da Unificação naquela cidade. (Relativamente a este assunto, esclareceu o confrade Carlos 
Jordão da Silva que tal comissão já se tinha avistado com ele, ficando de continuar estudando o 
ingresso daquele Conselho na USE). Prosseguindo em sua leitura, o confrade Carlos Jordão da 
Silva leu: 8º) Carta da União Municipal Espírita de Amparo, dando conta de suas atividades. 9º) 
Carta da UME de Piracicaba prontificando-se a fazer a concentração para eleição do membro 
regional. 10º) Carta da Congregação Espírita Paulo de Tarso informando as datas em que realiza 
sessões e pode receber a visita de representantes da USE. 11º) Carta da UME de S. José dos 
Campos participando a realização da Semana Espírita. 12º) Carta da UME de Votuporanga 
prontificando-se a realizar a concentração para escolha do membro regional. 13º) Carta da UME 
de Barretos solicitando data para realizar concentração com o mesmo fim. Deliberou-se: a) 
Aprovar o relatório No 4 da DE para o Conselho Deliberativo; b) Aprovar o relatório do Dep. 
de Mocidades; c) Dar ao confrade dr. Castro Neves a incumbência de representar a USE na 
concentração de Bauru; d) Dar ao mesmo confrade a representação da USE na concentração de 
Piracicaba; e) Participar à Congregação Espírita Paulo de Tarso a visita que lhe fará o confrade 
Waldomiro da Silva Santos em 1º de novembro p. futuro; f) Solicitar à UME de S. José dos 
Campos as datas em que vai realizar a Semana Espírita a fim de ser determinada a representação 
da USE; g) responder a UME de Votuporanga que aguarde a decisão da USE quanto à data para 
realização da concentração para escolha do membro regional; h) marcar a data de 10-12-1950 
para a concentração da UME de Barretos e credenciar para representante da USE a confrade Da. 
Luiza Peçanha de Camargo Branco. Dada a palavra ao confrade Waldomiro da Silva Santos, este 
apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa, que foi unanimemente aprovado: Saldo 
em 16-9-1950: Cr$ 6.787,80; pagamentos: Cr$ 5.821,00; recebimentos: Cr$ 2.432,00; Saldo em 
21-10-1950: Cr$ 3.398,80. A seguir o confrade Carlos Jordão da Silva solicitou 60 dias de 
afastamento da USE por precisar viajar com a caravana que vai percorrer vários Estados em 
propaganda da unificação. Foi-lhe concedida licença, assumindo as funções dele o confrade 
Joaquim Santos Jr. Nada mais havendo a tratar, o confrade dr. Castro Neves convidou para fazer 
a prece de encerramento o confrade D. R. Azeredo. Foram a seguir encerrados os trabalhos, dos 
quais eu, Joaquim Santos Junior, lavrei esta ata que assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 21 de outubro de 1950. 
 
Assinaturas. 









Ata de 28 de outubro de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito de outubro de 1950, à avenida da Irradiação, 158, reuniu-se a DE da USE, 
estando presentes os confrades dr. Castro Neves, D. R. Azeredo, Waldomiro da Silva 
Santos, Carlos Jordão da Silva e Joaquim Santos Jr. O confrade dr. Castro Neves convidou 
para fazer a prece de abertura o confrade Carlos Jordão da Silva, e, feita a mesma, declarou 
iniciados os trabalhos. A ata da reunião anterior, lida e posta em discussão, foi aprovada. 
Com a palavra o confrade Joaquim Santos Jr., este deu conta do andamento do trabalho 
na Secretaria, lendo em seguida, carta da Umesp comunicando ter designado para seu 
representante no dep. de Mocidades o confrade Gelsio Diniz,  m pedido de donativos feito 
pela Liga Espírita do Estado de S. Paulo para o seu Natal dos Pobres. Deliberou-se 
encaminhar ao Dep. de Mocidades a carta da Umesp, bem como informar a Liga Espírita 
de que não se pode atender o seu pedido, em virtude de a USE não ter patrimônio. A seguir 
o confrade dr. Castro Neves comunicou que em 29 de outubro corrente ia cumprimentar 
em nome da USE o confrade Spinelli, do Rio Grande do Sul, por ocasião de sua passagem 
por S. Paulo a caminho do Rio de Janeiro. O confrade Waldomiro da Silva Santos 
apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa, que foi unanimemente aprovado: 
Saldo em 21-10-1950: Cr$ 3.398,80; recebimentos: Cr$ 1.420,00; pagamentos: Cr$ 829,00; 
Saldo em 28 de outubro de 1950: Cr$ 3.989,80 (três mil novecentos e oitenta e nove 
cruzeiros e oitenta centavos). O confrade dr. Castro Neves apresentou ao confrade Carlos 
Jordão da Silva votos de todo o êxito â Caravana da Fraternidade que vai percorrer vários 
Estados; a esses votos uniram os seus os demais presentes. Com referência à participação 
da USE no programa da Liga Espírita no último domingo de novembro, deliberou-se que 
o confrade dr. Castro Neves usará da palavra durante os 10 minutos do referido programa. 
Nada mais havendo a tratar, o confrade D. R. Azeredo fez a prece de encerramento, após a 
qual o confrade dr. Castro Neves declarou encerrada a sessão. Lavrei da mesma a presente 
ata, que assino com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 28 de outubro de 1950. 
 
Joaquim Santos Jr. 
 
Nota: O confrade dr. Jonny Doin não compareceu à presente reunião, por ter viajado para 
Piracicaba, a serviço da Doutrina. 
 
Assinaturas. 







Ata de 11 de novembro de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze de novembro de 1950, à avenida da Irradiação, 158, reuniu-se a DE da USE, 
estando presentes os confrades dr. Castro Neves, dr. Jonny Doin, Waldomiro da Silva 
Santos e Joaquim Santos Jr. Assumindo a presidência, o confrade dr. Castro Neves 
convidou para fazer a prece de abertura o confrade Waldomiro da Silva Santos, após a qual 
declarou iniciados os trabalhos. Com a palavra o confrade Joaquim Santos Jr., este deu 
informações sobre o andamento do trabalho na Secretaria, lendo a seguir: a) diversas cartas, 
que foram encaminhadas à Secretaria para resposta; b) relatório no 5 e ofício no 2 do CD, 
sendo tomadas as providências que os mesmos requeriam; c) telegrama do confrade Carlos 
Jordão da Silva comunicando a fundação da USE da Baía e da Federação Espírita de 
Sergipe. (Este telegrama ficou em poder do confrade dr. Castro Neves, para ser dado à 
publicidade). A seguir o confrade dr. Castro Neves fez entrega dos Estatutos da USE ao 
confrade dr. Jonny Doin, para serem registrados. Sobre a representação da USE na 
concentração que será feita em Barretos, deliberou-se credenciar o confrade Manso Vieira, 
prontificando-se o confrade dr. Castro Neves a conseguir lhe passe para essa viagem. Dada 
a palavra ao confrade Waldomiro da Silva Santos, o mesmo apresentou o balancete do 
movimento de caixa: Saldo em 28-10-1950: Cr$ 3.989,80; recebimentos: Cr$ 2.120,00; 
pagamentos: Cr$ 5.355,00; Saldo em 11-11-1950: Cr$ 754,80 (setecentos e cinquenta e 
quatro cruzeiros e oitenta centavos). Este balancete foi unanimemente aprovado. O 
confrade Joaquim Santos Jr. solicitou e lhe foi concedido afastamento até 2 de dezembro 
p. futuro, em virtude de seu casamento. Nada mais havendo a tratar, o confrade dr. Castro 
Neves convidou para fazer a prece de encerramento o confrade Joaquim Santos Junior. Foi 
a seguir encerrada a sessão, da qual eu, Joaquim Santos Jr., lavrei esta ata, que assino com 
os demais presentes. 
 
S. Paulo, 11 de novembro de 1950. 
 
Assinaturas. 







Ata de 18 de novembro de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezoito de novembro de 1950, à avenida da Irradiação, 158, reuniu-se a DE da USE, 
estando presentes os confrades dr. Castro Neves, D. R. Azeredo, Waldomiro da Silva 
Santos, dr. Jonny Doin e Luiz do Vale, este para, na ausência do confrade Joaquim Santos 
Jr., tomar os apontamentos necessários à redação desta ata. Na presidência, o confrade dr. 
Castro Neves convidou o confrade dr. Jonny Doin para fazer a prece de abertura e, feita a 
esma, declarou iniciados os trabalhos. A ata da reunião anterior, lida pelo confrade dr. 
Castro Nves e posta em discussão, foi aprovada. O confrade Emílio Manso Vieira, 
convidado para representar a USE na reunião da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, no 
terceiro sábado do corrente mês, apresentou, pessoalmente, motivos justos que o impediam 
de desincumbir-se dessa missão, prontificando-se o confrade dr. Castro Neves a substituí-
lo, embora tivesse outro compromisso de caráter particular. O confrade dr. Jonny Doin que 
fora representar a USE na concentração feita em Amparo, para escolha do membro 
regional da 13ª Zona, informou que presidiu a referida concentração, a qual decorreu em 
ambiente de verdadeira compreensão do movimento de unificação tendo sido eleito para 
aquele cargo o confrade Servílio Marrone, de Campinas, elemento possuidor dos requisitos 
necessários ao desempenho de tão importante tarefa. O confrade D. R. Azeredo fez entrega 
da cópia do telegrama enviado em nome da USE à viúva do deputado Ernesto Monte, nos 
seguintes termos: “Flordalisa Neiva Monte – Bauru – a USE participa dos íntimos 
sentimentos da nobre irmã de saudade pelo digno confrade Ernesto Monte para cujo 
espírito roga ao Senhor as melhores vibrações de paz e luz. – pela USE vice-presidente 
Azeredo”. Foi comunicado que os confrades drs. Castro Neves e Jonny Doin representaram 
a USE no sepultamento, participando da representação que foi especialmente de São Paulo, 
em 5 do corrente, integrada por elementos da Liga, Federação e Imprensa Espírita. O 
confrade D. R. Azeredo lembrou da necessidade de ser enviada circular a todas as Uniões 
Municipais pedindo sugestões sobre a divisão do Estado em zonas já feita pela DE. O dr. 
Jonny Doin lembrou ser preciso publicar o extrato do estatuto da USE para que o mesmo 
possa ser registrado. O confrade dr. Castro Neves leu diversas cartas dirigidas à USE e deu 
o devido despacho às mesmas. Com a palavra o confrade Waldomiro da Silva Santos, este 
informou que não tinha havido movimento de caixa. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a sessão, da qual eu, Joaquim Santos Junior, lavrei esta ata, mediante 
apontamentos feitos pelo confrade Luiz do Vale. 
 
São Paulo, 18 de novembro de 1950. 
 
Assinaturas. 









Ata de 2 de dezembro de 1950 
Diretoria Executiva 

 
Aos dois de dezembro de 1950, à avenida da Irradiação, 158, reuniu-se a DE da USE, 
estando presentes os confrades dr. Castro Neves, D. R. Azeredo, Waldomiro da Silva 
Santos, dr. Jonny Doin, Paulo Machado e Joaquim Santos Jr.. Feita a prece de abertura 
pelo confrade D. R. Azeredo, o confrade dr. Castro Neves deu por abertos os trabalhos. O 
confrade Joaquim Santos Jr. leu a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada. Devendo a 
USE designar orador para falar na Federação Espírita do Estado de S. Paulo, em 3 do 
corrente, deliberou-se que o confrade dr. Castro Neves faria esse trabalho, desde que o 
confrade Manso Vieira não conseguisse outro confrade para fazê-lo. Relativamente à 9ª 
Resolução do II Congresso Espírita do Estado de S. Paulo, deliberou-se solicitar, por escrito, 
à comissão de que fazem parte os confrades dr. Luiz Monteiro de Barros, Waldomiro da 
Silva Santos, Luiza P. C. Branco e Sebastião Guedes de Souza, informações sobre os 
resultados seus entendimentos nesse sentido com os presidentes das entidades federativas 
da Capital. O confrade Paulo Machado deu informações sobre as atividades do 
departamento de Mocidades e o confrade dr. Jonny Doin sugeriu a remessa de uma circular 
às Uniões Municipais pedindo-lhes informações sobre suas atividades; essa sugestão foi 
aprovada. O confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete do 
movimento de caixa, aprovado por unanimidade: Saldo em 11-11-1950: Cr$ 754,80; 
recebimentos: Cr$ 1.250,00; pagamentos: Cr$ 36,00; Saldo em 30-11-50: Cr$ 1.968,80 
(um mil, novecentos e sessenta e oito cruzeiros e oitenta centavos). Quanto ao registro do 
Estatuto da USE resolveu-se que o confrade Jonny Doin providenciará a publicação do 
extrato do mesmo e fará o seu registro. O confrade Joaquim Santos Jr. informou a DE de 
que, em virtude de estar residindo agora em bairro muito afastado, talvez não possa 
permanecer no cargo que ocupa, por falta de tempo, esclarecendo, porém, que embora 
venha a deixa-lo, continuará trabalhando pela unificação em outro setor. Fazendo-se 
considerações sobre a situação econômica da USE, o confrade dr. Jonny Doin incumbiu-se 
de procurar no Tesouro do Estado a importância correspondente a um donativo com que 
ela foi contemplada. Nada mais havendo a tratar, o confrade dr. Castro Neves convidou 
para fazer a prece de encerramento o confrade dr. Jonny Doin, sendo em seguida encerrada 
a sessão, da qual eu, Joaquim Santos Junior, lavrei a presenta ata, que assino com os demais 
presentes. 
 
São Paulo, 2 de dezembro de 1950. 
 
Assinaturas. 








