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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

20 e 27 de Janeiro
03, 10 e 24 de Fevereiro

03, 10 e 17 de Março
07, 14, 21 e 28 de Abril
05, 12, 19 e 26 de Maio

02, 09, 16, 23 e 30 de Junho
07, 14, 21 e 28 de Julho

04, 11, 18 e 25 de Agosto
01, 08, 15, 22 e 29 de Setembro

06, 13, 20 e 27 de Outubro
03, 10 e 17 de Novembro
15, 22 e 29 de Dezembro



Ata de 20 de janeiro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte de janeiro de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. 
Castro Neves, Waldomiro da Silva Santos, Carlos Jordão da Silva e Joaquim Santos Jr. 
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 aberta a sessão. Com 
a palavra o confrade Carlos Jordão da Silva, este leu: 1º) O relatório no 7 do Conselho 
Deliberativo; 2º) cartas a serem enviadas à União Federativa Espírita Paulista, Liga Espírita 
do Estado de São Paulo e Federação Espírita do Estado de São Paulo, convidando-as para 
uma reunião a ser realizada em 31 de março p. futuro, na sede da União Federativa Espírita 
Paulista, a fim de se deliberar em definitivo sobre a centralização federativa em favor da 
USE; 3º) carta a ser remetida à aludida União Federativa Espírita Paulista, solicitando-lhe, 
se possível, a concessão de sua sede, para a referida reunião; 4º) cópia da ata da reunião de 
6 de janeiro corrente do Conselho Deliberativo Nacional; 5º) relatório do confrade Emílio 
Manso Vieira sobre a reunião feita em 16-12-1950 pelos centros da 10ª Zona, na qual foi 
eleito membro regional o confrade Abílio Augusto Martins; 6º) carta da União Municipal 
de Araçatuba, participando que promoverá a reunião para escolha do membro regional, 
desde que a USE determine para isso aquela cidade e marque a data. Deliberou-se: a) 
aprovar as cartas mencionadas nos números 2º e 3º; b) indagar qual o confrade que poderá 
representar a USE em Araçatuba, para então escrever à União Municipal de lá sobre a 
reunião referida no número 6. Dada a palavra ao confrade Waldomiro da Silva Santos, o 
mesmo apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa, que foi unanimemente 
aprovado: Saldo em 30-11-1950: Cr$ 1.968,80; recebimentos: Cr$ 3.437,20; pagamentos: 
Cr$ 3.953,70; Saldo em 20-1-51: Cr$ 1.452,30. A seguir o confrade Carlos Jordão da Silva 
leu carta da União Municipal Espírita de Pinhal, comunicando a eleição de sua nova 
diretoria. Nada mais havendo a tratar, o confrade dr. Castro Neves convidou para a prece 
de encerramento o confrade Waldomiro da Silva Santos, após a qual foi encerrada a sessão. 
Lavrei da mesma esta ata, que assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 20 de janeiro de 1950. 
 
Assinaturas. 







Ata de 27 de janeiro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete de janeiro de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades 
dr. Castro Neves, D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, 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 D. R. Azeredo, e, feita a mesma, declarou aberta a 
sessão. Dada a palavra ao confrade Carlos Jordão da Silva, este leu o relatório no 7 a ser 
enviado ao Conselho Deliberativo, sendo o mesmo aprovado. A seguir por sugestão do 
confrade Joaquim Santos Jr., deliberou-se convidar para 2º tesoureiro da USE o confrade 
Wenefledo de Toledo. Nada mais havendo a tratar, o confrade dr. Castro Neves, após a 
prece proferida pelo confrade Carlos Jordão da Silva, encerrou a sessão, da qual eu, 
Joaquim Santos Jr., lavrei esta ata, que assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 27 de janeiro de 1951. 
 
Assinaturas. 









Ata de 3 de fevereiro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos três de fevereiro de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. 
Castro Neves, D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Wenefledo de Toledo e Joaquim 
Santos Jr. O confrade dr. Castro Neves, assumindo a presidência, convidou para fazer a 
prece de abertura o confrade Joaquim Santos Junior, e, feita a mesma, declarou iniciados 
os trabalhos, dando a seguir posse ao confrade Wenefledo de Toledo no cargo de segundo 
tesoureiro da USE. Com a palavra o confrade Carlos Jordão da Silva, este apresentou uma 
relação de material doutrinário remetido às Uniões Municipais pela Secretaria. Em seguida 
informou estar aguardando uma relação da distribuição das Zonas do Estado, a qual ficou 
de dar o confrade Mitano Neto, a fim de ser, então, providenciada a realização da Semana 
Espírita de Araçatuba. Relativamente à próxima Semana Espírita de Ribeirão Preto, 
comunicou que o confrade José Papa, em visita à USE, solicitara a ida de uma caravana 
para representar a mesma naqueles trabalhos. Como o confrade Papa ficou, porém, de 
tratar do assunto oficialmente, por carta, deliberou-se aguardar o recebimento desta, para 
cuidar-se, então, de organizar a referida caravana. Prosseguindo, o confrade Carlos Jordão 
da Silva apresentou um trabalho denominado “Normas recomendadas pelo Conselho 
Federativo Nacional sobre Sessões Práticas de Espiritismo”, bem como o parecer que a 
respeito emitiu a comissão designada pelo Conselho Deliberativo. Após exame do assunto, 
deliberou-se retornar à citada comissão esse parecer, a fim de ser ultimada sua redação com 
o caráter de sugestão. Dada a palavra ao confrade D. R. Azeredo este propôs que se indague 
ao confrade dr. Jonny Doin o motivo porque ainda não foi recebida no Tesouro do Estado 
o donativo com que a USE foi contemplada e do que se tratou na reunião de dois de 
dezembro de 1950. Nada mais havendo a tratar, o confrade D. R. Azeredo fez a prece de 
encerramento, declarando, em seguida, o confrade dr. Castro Neves terminada a reunião, 
da qual eu, Joaquim Santos Junior, lavrei esta ata que assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 3 de fevereiro de 1951. 
 
Assinaturas. 









Ata de 10 de fevereiro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez de fevereiro de 1951, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
estando presentes os confrades dr. Castro Neves, D. R. Azeredo, Waldomiro da Silva 
Santos, dr. Jonny Doin, Wenefledo de Toledo, Carlos Jordão da Silva e Joaquim Santos Jr. 
Feita a prece de abertura, pelo confrade Waldomiro da Silva Santos, o confrade dr. Castro 
Neves declarou aberta a sessão. A ata da reunião anterior, lida e posta em discussão, foi 
aprovada. Com a palavra o confrade Carlos Jordão da Silva, este informou ter convocado, 
por carta, os confrades componentes dos departamentos da USE a fim de comparecerem à 
próxima reunião da DE, para serem, digo para ser, assentada a execução do plano de 
trabalho já estabelecido. A seguir, leu: a) o relatório No 8 do Conselho Deliberativo; b) 
convite assinado pelo confrade Antonio Araújo Silva para que a USE se faça representar 
na Semana Espírita de Uberlândia, de 11 a 18 de fevereiro corrente; c) carta da Ass. Espírita 
Estrela Luz e Verdade comunicando ter sido contemplada com um donativo do Estado e 
perguntando se pode a USE efetuar para ela o recebimento da importância. Deliberou-se: 
1º) Credenciar o confrade dr. Jonny Doin para representar a USE em Uberlândia, no caso 
de ele viajar, como supõe, para aquela cidade; 2º) Aguardar dados que serão fornecidos 
oportunamente pelo confrade dr. Castro Neves para serem transmitidos à Ass. Estrela Luz 
e Verdade, a fim de que a mesma providencie os documentos que forem exigidos para o 
recebimento do referido donativo. Dada a palavra ao confrade Waldomiro da Silva Santos, 
o mesmo apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa, que foi aprovado: Saldo 
m 20-1-1951: Cr$ 1.452,30; recebimentos: Cr$ 2.436,00; pagamentos: Cr$ 1.473,00; Saldo 
em 10-2-1951: Cr$ 2.415,30 (dois mil quatrocentos e quinze cruzeiros e trinta centavos). A 
seguir o confrade dr. Jonny Doin comunicou que ainda não recebeu o donativo destinado 
à USE em vista de ter o Tesouro do Estado suspendido os pagamentos dessa natureza, 
porém que espera fazer o recebimento até o fim do mês corrente; pediu, a seguir, para se 
fazer constar de ata, como agora se faz, a homologação da eleição do confrade Mário Joby 
para membro regional da USE; quanto ao registro do estatuto da USE, esclareceu que isso 
está dependendo da publicação do extrato no Diário Oficial. Deliberou-se que o confrade 
dr. Jonny Doin providenciará sem maior retardamento a aludida publicação, para ser 
definitivamente resolvido este assunto. Para representar a USE na próxima Semana Espírita 
de Ribeirão Preto, deliberou-se designar os confrades Wenefledo de Toledo, Emílio Manso 
Vieira e dr. Jonny Doin, bem como os confrades dr. Castro Neves e Jonny Doin para 
idêntica representação na Semana Espírita de Araraquara. Deliberou-se, por fim, contratar, 
pela importância de Cr$ 500,00 mensais, porém a título precário, o confrade Luiz do Vale 
para atender a Secretaria no seu horário integral, ficando dispensados os serviços da atual 
funcionária. Nada mais havendo a tratar, feita a prece de encerramento pelo confrade 
Carlos Jordão da Silva, o confrade dr. Castro Neves deu por terminada a reunião, da qual 
eu, Joaquim Santos Junior, lavrei esta ata que, lida e aprovada, assino com os demais 
presentes. 
 
São Paulo, 10 de fevereiro de 1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 24 de fevereiro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro de fevereiro de 1951, à Av. 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. Assumindo a presidência, o confrade 
dr. Castro Neves convidou para fazer a prece de abertura o confrade Joaquim Santos Jr., e, 
feita a mesma, declarou aberta a sessão. A ata da reunião anterior, lida e posta em discussão, 
foi aprovada com a seguinte retificação: O relatório da DE para o CD lido e na reunião de 
10 de fevereiro corrente foi o de número 7 e não 8. Com a palavra o confrade Carlos Jordão 
da Silva, este leu: a) Relatório No 8 da DE para o CD; b) Relatório do confrade Abílio 
Augusto Martins dando conta de seu trabalho como membro regional da 10ª Zona; c) Carta 
do confrade Henrique Ramos comunicando que esteve em Poços de Caldas e que lá 
provocou um movimento de unificação visando fazer aderir a USE os centros daquela 
cidade; d) relatório da União Distrital Espírita Brás-Belém. Deliberou-se: 1º) Dar a devida 
resposta aos relatórios do confrade Abílio Augusto Martins e União Distrital Espírita Brás-
Belém; 2º) Remeter ao confrade Henrique Ramos o material que solicitou, esclarecendo-
lhe, porém, que, sendo a ação da USE limitada ao Estado de S. Paulo, a unificação que 
iniciou em Poços de Caldas deve ser participada à União Federativa Espírita Mineira, órgão 
unificador no Estado de Minas. A seguir o confrade Carlos Jordão da Silva informou que 
a UME de Araçatuba ainda não tinha respondido à carta que a Secretaria lhe mandou 
convidando-a para realizar a semana espírita naquela cidade. Comunicou, por fim, o 
confrade Carlos Jordão da Silva que o confrade Milano Neto já tinha devolvido a divisão 
das Zonas do Estado com as emendas que se propusera introduzir nela. Dada a palavra ao 
confrade Waldomiro da Silva Santos, este apresentou o seguinte balancete do movimento 
de caixa: Saldo m 10-2-1951: Cr$ 2.415,30; recebimentos: Cr$ 1.116,00; pagamentos: Cr$ 
40,00; Saldo em 24-2-1951: Cr$ 3.491,30 (três mil quatrocentos e noventa e um cruzeiros 
e trinta centavos). Nada mais havendo a tratar, o confrade D. R. Azeredo fez a prece de 
encerramento, após a qual o confrade dr. Castro Neves deu por finda a reunião. Eu, 
Joaquim Santos Jr., lavrei da mesma esta ata que assino com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 24 de fevereiro de 1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 3 de março de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos três de março de 1951, reuniu-se a DE da U. Social Espírita, estando presentes os 
confrades dr. Castro Neves, D. R. Azeredo, Jonny Doin, Wenefledo de Toledo, Waldomiro 
da Silva Santos e Joaquim Santos Jr. O confrade Carlos Jordão da Silva não compareceu 
por ter ido representar a USE na reunião do Conselho Federativo Nacional . Feita a prece 
de abertura pelo confrade Waldomiro da Silva Santos, o confrade dr. Astro Neves declarou 
iniciados os trabalhos, dando a palavra ao confrade Joaquim Santos Jr., que leu o relatório 
No 8 do Conselho Deliberativo. Constando desse relatório a deliberação do Conselho de 
enviar a USE ao sr. Governador do Estado uma mensagem de aplauso às atuais medidas de 
repressão aos jogos de azar, e de mandar ao deputado Campos Vergal um ofício fazendo 
ver a inoportunidade de vir ele a defender na Câmara – “como representante espírita” – a 
regulamentação do chamado jogo do bicho, dando-se publicidade àquela mensagem e a 
esse ofício, resolveu a DE pedir ao Conselho o reexame do assunto, fundamentando sua 
opinião contrária a um gesto dessa natureza nos seguintes motivos: 1º) A USE tem, pelo 
menos no momento, a finalidade exclusiva de fazer a unificação dos espíritas do Estado, 
devendo cingir-se, portanto, apenas aos assuntos pertinentes à unificação; 2º) Ainda que 
outras atividades tivesse a USE como entidade representativa da coletividade espírita, 
estaria sujeita a restrições que tal representação lhe impusesse, não podendo interferir em 
assuntos dessa ordem, porque ainda aí não seria entidade de atividades conexas com o 
poder público para a realização dos fins deste, uma vez que a própria reunião das matérias 
espíritas numa entidade com essa só se daria em razão da comunhão de esforços no campo 
moral e espiritual, sem decorrer disso trabalho entrosado com a ação do Governo; 3º) Seria 
imprudente abrir precedente ao pronunciamento da USE em face de determinadas 
iniciativas do poder público, quer de apoio, quer de desapoio; 4º) Quanto ao ofício do 
deputado Campos Vergal, cumpre considerar que aquele confrade não tem na Câmara a 
representação específica dos que seguem a Terceira Revelação, não se devendo esquecer 
também que tal ofício, enviado e divulgado, naturalmente provocaria controvérsias 
desnecessárias e prejudiciais à atividade da USE, e isso sem levar em conta a situação em 
que poderia ficar o referido confrade em face de seu próprio partido, cuja opinião, nesse 
particular, desconhecemos. – Dada a palavra aos confrades Jonny Doin e Wenefledo de 
Toledo, ambos justificaram seu não comparecimento à reunião de 24 de fevereiro p. p., o 
primeiro por ter ido representar a USE em S. Sebastião do Paraíso e o segundo por ter ido 
à reunião do Conselho Deliberativo, a fim de ser empossado. Nada mais havendo a tratar, 
o confrade D. R. Azeredo fez a prece de encerramento, após a qual declarou o confrade dr. 
Castro Neves terminados os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata 
que assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 3 de março de 1951. 
 
(Ass.) Joaquim Santos Jr. 
 
E.T.: A ata da reunião de 24-2-51, lida e posta em discussão, foi aprovada na reunião de 3-
3-1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 10 de março de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez de março de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. 
Castro Neves, D. R. Azeredo, Waldomiro da Silva Santos, Wenefledo de Toledo e Joaquim 
Santos Jr. O confrade Carlos Jordão da Silva não compareceu porquanto foi representar a 
USE em Ribeirão Preto. Feita a prece de abertura pelo confrade Wenefledo de Toledo, o 
confrade dr. Castro Neves declarou aberta a sessão. O confrade Joaquim Santos Junior leu 
a ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada. A seguir o confrade dr. Castro Neves 
leu: a) convite do Centro Espírita S. José para que a USE se faça representar na reunião 
que fará em 19 de março corrente em louvor ao seu patrono; b) cópia de carta enviada pela 
Secretaria à UME de Araçatuba marcado a data de 8 de abril p. f. para a concentração que 
deverá ser escolhido o membro regional da 25ª Zona; c) cópia da convocação dos centros 
daquela zona para a referida reunião; d) cópias de cartas enviadas à Federação Espírita do 
Estado de S. Paulo, à União Federativa Espírita Paulista, à Liga Espírita do Estado de S. 
Paulo e à Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, lembrando-lhes a reunião que será realizada 
em 31 de março corrente, na União Federativa Espírita Paulista, para deliberações sobre a 
transferência do caráter federativo exclusivamente à USE; e) adendo ao relatório No 8 do 
Conselho Deliberativo comunicando os nomes dos confrades que aquele Conselho 
designou para compor as comissões diretoras dos Departamentos da USE. Deliberou-se: a) 
designar o confrade Joaquim Santos Jr. para representar a USE no C. E. S. José; b) confiar 
ao confrade Wenefledo de Toledo a representação da USE em Araçatuba; c) encaminhar à 
Secretaria o adendo citado na letra “e”, a fim de ser feita a devida comunicação aos 
confrades nele relacionados. Em seguida o confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou 
o seguinte balancete do movimento de caixa: Saldo em 24-2-1951: Cr$ 3.491,30; 
recebimentos: Cr$ 33,00; pagamentos: Cr$ 2.463,20; saldo em 10-3-1951: Cr$ 1.061,30. 
Nada mais havendo a tratar, o confrade Joaquim Santos Jr. fez a prece de encerramento, 
após a qual o confrade dr. Castro Neves declarou findos os trabalhos. Eu, Joaquim Santos 
Jr., lavrei dos mesmos esta ata, que assino com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 10 de março de 1951. 
 
E.T.: O confrade dr. Castro Neves leu também carta do C.E. Cabana do Pai Jacó, pela qual 
pede assistência jurídica da USE. Deliberou-se que o próprio dr. Castro Neves atenderá os 
confrades daquele centro no que estiver ao seu alcance. Joaquim Santos Jr. 
 
Assinaturas. 







Ata de 17 de março de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezessete de março de 1951, à av. Irradiação, 158, reuniu-se a DE da USE, estando 
presentes os confrades dr. Castro Neves, D. R. Azeredo, Waldomiro da Silva Santos, 
Wenefledo de Toledo, Carlos Jordão da Silva e Joaquim Santos Jr. Feita a prece de abertura 
pelo confrade Waldomiro da Silva Santos, o confrade dr. Castro Neves declarou aberta a 
sessão. O confrade Joaquim Santos Junior leu a ata da reunião anterior, sendo a mesma 
aprovada. Com a palavra o confrade Carlos Jordão da Silva, este leu: a) Súmula da reunião 
de 3 de março corrente do Conselho Federativo Nacional; b) cópia de carta escrita ao 
confrade dr. Lins de Vasconcelos comunicando-lhe ter sido indicado pelo Conselho 
Federativo Nacional para assistir à reunião do próximo dia 31 que a USE fará com as 
entidades federativas de S. Paulo, na sede da União Federativa Espírita Paulista; c) cópias 
de cartas escritas às ditas entidades lembrando-lhes a realização da aludida reunião; d) carta 
da UME de São José dos Campos pedindo orador da USE para falar naquela cidade no 
próximo dia 31. Deliberou-se: 1º) Convidar o confrade Henrique Maia para representar a 
USE em S. José dos Campos. A seguir o confrade Carlos Jordão da Silva deu à DE 
informações sobre como decorreu a última Semana Espírita de Ribeirão Preto, 
manifestando a magnífica impressão que trouxe do Ginásio Espírita Apóstolo Paulo. O 
confrade dr. Castro Neves pediu para se consignar nesta ata o regozijo da USE para criação 
daquele ginásio. Dada a palavra aos confrades Waldomiro da Silva Santos foi por ele 
apresentado o seguinte balancete do movimento de caixa, unanimemente aprovado: Saldo 
em 10-3-1951: Cr$ 1.061,30; recebimentos: Cr$ 1.480,00; pagamentos: Cr$ 675,00; saldo 
em 17-3-1951: Cr$ 1.866,30. O confrade D. R. Azeredo sugeriu que se comunique ao CD 
o donativo com que a USE foi contemplada pelo poder público, bem como se peça por 
carta, ao confrade dr. Jonny Doin esclarecimentos sobre o registro do estatuto da USE, a 
fim de serem tomadas outras providências para a consecução desse registro desde que 
aquele confrade não o possa fazer. Ambas as sugestões foram aprovadas. Nada mais 
havendo a tratar, o confrade Carlos Jordão da Silva fez a prece de encerramento, após a 
qual o confrade dr. Castro Neves deu por findos os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei 
dos mesmos esta ata, que assino com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 17 de março de 1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 7 de abril de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Depois de ter-se reunido extraordinariamente, em 24 de março de 1951, com o CD e, em 
31 do mesmo mês, com as entidades federativas, na sede da União Federativa Espírita 
Paulista, voltou a DE da USE a reunir-se ordinariamente em 7 de abril de 1951, à rua Santo 
Amaro, 362. Compareceram a essa reunião os confrades dr. Castro Neves, D. R. Azeredo, 
Dr. Jonny Doin, Waldomiro da Silva Santos e Joaquim Santos Jr. O confrade Carlos Jordão 
da Silva não compareceu por ter ido participar da reunião do Conselho Federativo 
Nacional. O confrade dr. Castro Neves, assumindo a presidência, convidou o confrade 
Waldomiro da Silva Santos para fazer a prece de abertura, após a qual declarou iniciados 
os trabalhos. Com a palavra o confrade Joaquim Santos Jr., este leu: a) a ata da reunião de 
17-3-1951, a qual foi aprovada; b) relatório no 9 ao CD; c) súmula da sessão de 3 de março 
de 1951 do Conselho Federativo Nacional; d) relatório do confrade Abílio Augusto 
Martins; e) carta do C.E. São José agradecendo a visita que lhe fez em nome da USE, em 
19 de março de 1951, o mesmo confrade Joaquim Santos Jr. A seguir, o confrade 
Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa, que 
foi unanimemente aprovado: Saldo em 17-3-1951: Cr$ 1.866,30; recebimentos: Cr$ 
2.390,00; pagamentos: Cr$ 4.112,00 (quatro mil cento e doze cruzeiros); saldo em 7-4-1951: 
Cr$ 144,30. Dada a palavra ao confrade dr. Jonny Doin, este esclareceu que não participou 
das últimas reuniões da DE por ter ido representar a USE no interior. Disse também que 
está cuidando do registro do estatuto da USE, devendo fazê-lo, agora, com urgência. Nada 
mais havendo a tratar, o confrade dr. Castro Neves convidou para proferir a prece de 
encerramento o confrade D. R. Azeredo, e, feita a mesma, deu por findos os trabalhos. EU, 
Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata, que assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 7 de abril de 1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 14 de abril de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Em 14 de abril de 1951, não houve reunião por falta de número, porquanto compareceram 
apenas os confrades Joaquim Santos Junior, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva 
Santos. 
 

(a) Joaquim Santos Junior 





Ata de 21 de abril de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos 21 de abril de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. Castro 
Neves, Wenefledo de Toledo, D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva e Joaquim Santos Jr. 
Feita a prece de abertura pelo confrade Joaquim Santos Jr., o confrade dr. Castro Neves 
declarou iniciados os trabalhos, dando a palavra ao confrade Carlos Jordão da Silva, o qual 
leu: 1º) Súmula da reunião de 7-4-1951 do Conselho Federativo Nacional; 2º) Carta do 
confrade Salvio Rocha comunicando ter sido eleito membro regional da 25ª Zona, na 
reunião feita em Araçatuba, sob a presidência do confrade Wenefledo de Toledo; 3º) Carta 
do confrade Paulo Machado solicitando demissão do quadro de diretores do Departamento 
de Mocidades; 4º) Cópia da carta escrita ao confrade dr. Lins de Vasconcelos confirmando 
o convite para que venha assistir a reunião a ser feita em 28 de abril corrente com as 
entidades federativas. Deliberou-se aceitar o pedido de demissão do confrade Paulo 
Machado. Com a palavra o confrade Wenefledo de Toledo, este esclareceu que não 
participou da reunião da DE feita em 7-4-1951, por ter ido representar a USE em 
Araçatuba. Nada mais havendo a tratar, o confrade Carlos Jordão da Silva fez a prece de 
encerramento, após a qual o confrade dr. Castro Neves deu por terminados os trabalhos. 
Lacrei dos mesmos esta ata que assino com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 21 de abril de 1951. 
 
E.T.: A ata da reunião de 7-4-1951, lida nesta sessão, foi aprovada. Joaquim Santos Jr. 
 
Assinaturas. 
 
 





Ata de 28 de abril de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Em 28 de abril de 1951,  DE não se reuniu em virtude de ter participado da reunião da 
USE com os representantes da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Liga Espírita do 
Estado de São Paulo, União Federativa Espírita Paulista e Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém. 
 

(a) Joaquim Santos Junior 
(a) Francisco de Castro Neves 





Ata de 05 de maio de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos cinco de maio de 1951, reuniu-se a Diretoria Executiva da União Social Espírita, 
estando presentes os confrades dr. Castro Neves, D. R. Azeredo, Wenefledo de Toledo, 
Waldomiro da Silva Santos e Joaquim Santos Jr. O confrade Carlos Jordão da Silva não 
compareceu por ter ido participar da reunião do Conselho Federativo Nacional.  
Assumindo a presidência, o confrade dr. Castro convidou o confrade D. R. Azeredo para 
proferir a prece de abertura, após a qual declarou iniciados os trabalhos. Com a palavra o 
confrade Joaquim Santos Junior, este leu: a) Proposta do confrade Carlos Jordão da Silva 
para a DE convocar o CD, a fim de o mesmo tomar conhecimento da resolução das 
entidades federativas sobre a centralização federativa em torno da USE, a fim de se fazer 
depois às entidades que participaram do II Congresso Espírita Estadual a comunicação que 
se oferecer sobre o assunto; b) Convite a    para a USE se fazer apresentar na solenidade da 
posse de sua nova diretoria e comemoração do 14º aniversário de sua fundação; c) Carta 
do confrade Apolo Oliva Filho com ampla informação do que foi a IV Concentracao das 
Mocidades Espíritas do Brasil Central e Estado de S. Paulo; d) Convite da Sociedade 
Espírita Kardecismo e Lealdade para a USE se fazer representar, em 15 de maio corrente, 
na solenidade da posse de sua nova diretoria; e) Carta da Sociedade de Cultura Psíquica 
pedindo a interferência da USE junto à Estrada de Ferro Sorocabana a fim de ver se é 
possível transferir de seção o confrade Francisco Vicente Miranda, empregado daquela 
empresa. Deliberou-se: 1º) Convocar o CD para o fim citado na letra “a”; 2º) Agradecer o 
convite da UMESP; 3º) Agradecer a carta do confrade Apolo Oliva Filho; 4º) Convidar 
para representar a USE na Sociedade Kardecismo e Lealdade o confrade Henrique Ramos; 
5º) Confiar ao confrade dr. Castro Neves o pedido da Sociedade de Cultura Psíquica para 
que ele veja se há possibilidade de o satisfazer. Nada mais havendo a tratar o confrade 
Waldomiro da Silva Santos  fez a prece de encerramento e o confrade dr. Castro Neves deu 
por finda a reunião. Lacrei da mesma esta ata, que, lida e aprovada, assino com os demais 
presentes. 
 
São Paulo, 5 de maio de 1951. 
 
Assinaturas. 
 
 







Ata de 12 de maio de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze de maio de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. D. 
R. Azeredo, Wenefledo de Toledo, Hermínio da Silva Vicente, Nair de Moura, 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 Wenefledo 
de Toledo e, feita a mesma, 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 
leu: a) Súmula da reunião de 5 de maio corrente do Conselho Federativo Nacional; b) carta 
do C.E. Fraternidade, de Jundiaí, comunicando que a União Municipal daquela cidade 
está inativa e convidando representantes da USE para melhor verificação do que lá ocorre; 
c) Convite do C.E. Família Cristã para a USE se fazer representar, em 16 do corrente, na 
comemoração do segundo ano de suas atividades; d) Pedido de lista de centros à USE, digo 
de centros adesos à USE feito pela Associação Espírita Jacob para esta solicitar aos mesmos 
donativos para a construção de sua sede própria. Deliberou-se: 1º) Os confrades Wenefledo 
de Toledo e Waldomiro da Silva Santos irão a Jundiaí no próximo dia 27, para novos 
entendimentos com a UME local; 2º) A secretaria responderá à Associação Espírita Jacob 
que não é possível fornecer-lhe a lista solicitada. A seguir usou da palavra o confrade 
Hermínio da Silva Vicente, que deu várias informações sobre o movimento das mocidades. 
Quanto à carta escrita pelo confrade Apolo Oliva Filho, já citada na ata anterior, deliberou-
se convidar aquele confrade para comparecer à reunião da DE no próximo dia 26, a fim de 
se conversar com ele a respeito da IV Concentração das Mocidades Espíritas do Brasil 
Central e Estado de S. Paulo. Nada mais havendo a tratar, a confrade Nair de Moura fez a 
prece de encerramento e o confrade D. R. Azeredo declarou terminados os trabalhos. Eu, 
Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata, que assino com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 12 de maio de 1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 19 de maio de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Em 19 de maio de 1951, não houve reunião por falta de número: compareceram apenas os 
confrades Dr. Castro Neves, Joaquim Santos Junior, Carlos Jordão da Silva e Wenefledo 
de Toledo. 
 

(a) Joaquim Santos Junior 
(a) Francisco de Castro Neves 





Ata de 26 de maio de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis de maio de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades 
dr. Castro Neves, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos, Wenefledo de 
Toledo, D. R. Azeredo, Apolo Oliva Filho e Hermínio da Silva Vicente. Feita a prece de 
abertura pelo confrade Waldomiro da Silva Santos, o confrade dr. Castro Neves deu a 
palavra ao confrade Carlos Jordão da Silva, que apresentou o expediente da Secretaria e 
leu: a) Relatório no 10 enviado ao CD; b) Convite feito aos centros espíritas das Perdizes 
para uma reunião com o Instituto Espírita de Educação; c) Carta da Comissão pró vinda 
do confrade Pietro Ubaldi ao Brasil comunicando que, fazendo já parte da mesma comissão 
3 elementos da USE, deixa ela de solicitar para integrá-las novos elementos. Nada mais 
havendo a tratar, o confrade D. R. Azeredo fez a prece de encerramento e o confrade dr. 
Castro Neves declarou terminados os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos 
esta ata, mediante apontamentos feitos pelos confrades que deles participaram. 
 
S. Paulo, 26 de maio de 1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 02 de junho de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos dois de junho de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. 
Castro Neves, Wenefledo de Toledo, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos, 
Joaquim Santos Jr. e D. R. Azeredo. Feita a prece de abertura pelo confrade Joaquim Santos 
Jr., o confrade dr. Castro Neves declarou aberta a sessão. Com a palavra o confrade Carlos 
Jordão da Silva, este leu: a) Carta do confrade Waldomiro Mota, da UME de Pinhal, 
acompanhada de cópia de carta enviada pelo mesmo a dois membros do Senado 
protestando contra declarações injustas que fizeram a respeito do Espiritismo; b) Carta da 
União Espírita Cachoeirense pedindo a opinião da USE sobre a sua pretensão de obter 
isenção de impostos na prefeitura de Cachoeira. Deliberou-se deixar a cargo do confrade 
dr. Castro Neves o estudo do pedido da aludida União Espírita Cachoeirense. A seguir o 
confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete do movimento de 
caixa: Saldo em 12-5-51: $ 1.197,70; Recebimentos: # 1.602,50; Pagamentos: $ 715,00; 
Saldo em 2-6-51: $ 2.085,20. Nada mais havendo a tratar, o confrade Joaquim Santos Jr.  
fez a prece de encerramento e o confrade dr. Castro Neves declarou terminados os 
trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata, que assino com os demais 
presentes. 
 
São Paulo, 02 de junho de 1951. 
 
E.T.: Nesta reunião, os confrades Wenefledo de Toledo e Waldomiro da Silva Santos 
deram contos da visita que, em nome da USE, fizeram à UME de Jundiaí. Deliberou-se 
também pedir ao CD a indicação de outro elemento para o cargo de Procurador, visto o 
confrade Jonny Doin não ter comparecido mais. 
 
Assinaturas. 







Ata de 09 de junho de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Em 09 de junho de 1951, não houve reunião por falta de número. Compareceram 
Wenefledo de Toledo, D. R. Azevedo, Waldomiro da Silva Santos e Joaquim Santos Junior. 
O confrade Carlos Jordão da Silva não compareceu por ter ido à reunião do Conselho 
Federativo Nacional. 
 
O confrade Carlos Jordão da Silva não foi à reunião do C.F.N. mas a uma reunião 
convocada pela FEB. 
 

(a) Joaquim Santos Junior 
(a) Wenefledo de Toledo 
(a) D. R. Azevedo 





Ata de 16 de junho de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezesseis de junho de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades D. 
R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Wenefledo de Toledo, Waldomiro da Silva Santos e 
Joaquim Santos Jr. Assumindo a presidência, na ausência do confrade dr. Castro Neves, o 
confrade D. R. Azeredo convidou para fazer a prece de abertura o confrade Wenefledo de 
Toledo e, feita a mesma, declarou iniciados os trabalhos. Com a palavra o confrade Carlos 
Jordão da Silva, este leu: a) Convocação feita aos membros do CD para se unirem em 30 
de junho corrente; b) Convite para a USE se fazer representar em 15 de julho p. futuro na 
inauguração do “Educandário Pestalozzi”; c) Relatório no 9 do CD, pelo qual o referido 
Conselho solicita à Secretaria a convocação dos membros regionais da USE para uma 
reunião em 7 de julho p.f., a fim de estudarem uma contra proposta a ser feita às entidades 
federativas; d) Carta da UME de Pinhal pedindo a ida àquela cidade de um orador da USE 
todos os meses. Deliberou-se: 1º) Deixar a cargo da Secretaria a consideração de um 
representante para comparecer à inauguração do “Educandário Pestalozzi”; 2º) Propor ao 
CD a convocação das diretorias das Uniões Municipais para a reunião citada na letra “e”, 
visto serem poucos os membros regionais; 3º) Atender o pedido da UME de Pinhal. A 
seguir o confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete do 
movimento de caixa, unanimemente aprovado: Saldo em 2-6-51: $ 2.085,20; 
Recebimentos: $ 3.500,00; Pagamentos: $ 2.533,00; Saldo em 16-6-51: $ 3.032,20 (Três 
mil e trinta e dois cruzeiros e vinte cts). Nada mais havendo a tratar, o confrade Carlos 
Jordão da Silva fez a prece de encerramento e o confrade D. R. Azeredo encerrou os 
trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata, que, lida e aprovada, fica por 
mim e pelos demais assinada. 
 
Assinaturas. 







Ata de 23 de junho de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três de junho de 1951, 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 Wenefledo e Toledo não compareceu por ter sofrido um 
acidente e estar impossibilitado de se locomover. Feita a prece de abertura pelo confrade 
Joaquim Santos Jr., o confrade dr. Castro Neves declarou abertos os trabalhos. A ata a 
reunião anterior, ia e posta em discussão, foi aprovada. Com a palavra o confrade Carlos 
Jordão da Silva, este leu: a) Relatório no 11 da DE para o CD; b) Carta escrita ao confrade 
Jonny Doin comunicando-lhe que, em virtude de não ter comparecido regularmente às 
reuniões, precisa a USE saber se ele pretende ou não continuar ocupando o cargo de 
Procurador, bem como o que ocorre com o registro do estatuto da entidade e com outros 
casos cuja solução lhe foi confiada; c) Carta escrita ao confrade Odilon Negrão convidando-
o a comparecer às reuniões do CD sob pena de perder o seu mandato. Deliberou-se confiar 
ao confrade Emílio Manso Vieira a representação da USE na inauguração do Educandário 
Pestalozzi. Nada mais havendo a tratar, o confrade Waldomiro da Silva Santos fez a prece 
de encerramento e o confrade dr. Castro Neves encerrou os trabalhos, dos quais, eu, 
Joaquim Santos Jr., lavrei esta ata que assino com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 23 de junho de 1951. 
 
(Ass.) Joaquim Santos Jr. 
 
E.T.: Nesta reunião o confrade dr. Castro Neves justificou o seu não comparecimento às 
reuniões de 9 e 16 do corrente, motivado por viagem ao Rio de Janeiro e a Araçatuba, 
respectivamente. 
  
Assinaturas. 







Ata de 30 de junho de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos trinta de junho de 1951, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se a DE da USE, estando 
presentes os confrades dr. Castro Neves, D. R. Azeredo, Waldomiro da Silva Santos, Carlos 
Jordão da Silva, Wenefledo de Toledo e Joaquim Santos Jr. Feita a prece de abertura pelo 
confrade Carlos Jordão da Silva, o confrade dr. Castro Neves declarou abertos os trabalhos 
e solicitou ao confrade Joaquim Santos Jr. a leitura da ata da reunião anterior, a qual, lida 
e posta em discussão, foi aprovada. A seguir o confrade Carlos Jordão da Silva comunicou 
que a Secretaria já está com o material pronto para enviar aos membros regionais e as 
diretorias de Uniões Municipais para a reunião de 28 de julho p. futuro, dependendo da 
expedição das circulares de aprovação do CD. O confrade Wenefledo de Toledo 
comunicou que esteve em Jundiaí em 16 de junho corrente, representando a USE. Nada 
mais havendo a tratar, o confrade Joaquim Santos Jr. fez a prece de encerramento e o 
confrade dr. Castro Neves deu por findos os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos 
mesmos esta ata, que assino com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 30 de junho de 1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 07 de julho de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos sete de julho de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. 
Castro Neves, D. R. Azeredo, Waldomiro da Silva Santos, Wenefledo de Toledo e Joaquim 
Santos Jr. O confrade Carlos Jordão da Silva não compareceu por ter ido representar a USE 
no Conselho Federativo Nacional. Feita a prece de abertura pelo confrade Waldomiro da 
Silva Santos, o confrade dr. Castro Neves declarou aberta a sessão. A ata da reunião 
anterior, lida e posta em discussão, foi aprovada. Com a palavra o confrade Joaquim Santos 
Jr., este leu: a) Carta da Liga Espírita de S. Paulo comunicando que, em substituição ao 
confrade Antenor d’Angelo Neto, passou a representá-la no CD o confrade Cap. Nitrini; 
b) Cópia da convocação dos membros do CD para a reunião de 14 do corrente, 
preparatória para a do próximo dia 28 em conjunto com as diretorias das Uniões 
Municipais e Distritais, bem como com os membros Regionais. A seguir o confrade 
Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa, 
unanimemente aprovado: Saldo em 16-6-1951: Cr$ 3.032,20; Recebimentos: Cr$ 360,00; 
Saldo em 30-6-1951: Cr$ 3.392,20 (Três mil, trezentos e noventa e dois cruzeiros e vinte 
centavos). O confrade dr. Castro Neves comunicou que as subvenções destinadas à USE, 
nos valores de $ 199.400,00 e $ 200.000 já constituem disposição de lei vigente, a primeira 
como item da lei no 955, promulgada pela presidência da Assembleia Legislativa e publicada 
em 27-1-1951, e a segunda como item da lei no 971, promulgada pelo Governo e publicada 
em 12-2-1951. Assim sendo, informou ainda o confrade dr. Castro Neves, conforme 
informações obtidas junto à Secretaria da Fazenda do Estado, a USE deverá receber, no 
prazo máximo de 20 dias, a quantia total de $ 399.400,00 (trezentos e noventa e nove mil 
e quatrocentos cruzeiros). Nada mais havendo a tratar, o confrade dr. Castro Neves 
convidou para fazer a prece de encerramento o confrade Wenefledo de Toledo, e, feita a 
mesma, por terminados os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata, 
que assino com os demais presentes, depois de lida e aprovada. 
 
S. Paulo, 7 de julho de 1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 14 de julho de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Em 14 de julho de 1951 a DE não se reuniu por ter participa da reunião do C.D. 
 
 

(a) Joaquim Santos Junior 
(a) Francisco de Castro Neves 





Ata de 21 de julho de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Em 21 de julho de 1951 a DE não se reuniu por falta de número. 
 
 

(a) Joaquim Santos Junior 
(a) Francisco de Castro Neves 





Ata de 28 de julho de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Em 28 de julho de 1951 a DE não se reuniu em virtude de ter participado da reunião do 
CD, com os representantes das uniões municipais e distritais. 
 
 

(a) Joaquim Santos Junior 
(a) Francisco de Castro Neves 





Ata de 04 de agosto de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos quatro de agosto de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. 
Castro Neves, Waldomiro da Silva Santos, Carlos Jordão da Silva, Wenefledo de Toledo, 
D. R. Azeredo e Joaquim Santos Jr. Feita a prece de abertura pelo confrade Joaquim Santos 
Jr., o confrade dr. Castro Neves declarou aberta a sessão. A ata da reunião anterior, lida e 
posta em discussão, foi aprovada. Com a palavra o confrade Carlos Jordão da Silva, este 
leu: 1º) Súmula da reunião de 7 de julho de 1951, do Conselho Federativo Nacional; 2º) 
Relatório das atividades da União Municipal de Ribeirão Preto; 3º) Agradecimento da 
UME de Pinhal pela visita que lhe fez, apresentando a USE, o confrade Wenefledo de 
Toledo; 4º) Carta do sr. Aldionoff Póvoas pedindo a opinião da USE sobre o livro de sua 
autoria chamado “Lama no Espiritismo”. Deliberou-se: a) Agradecer o relatório da UME 
de Ribeirão Preto; b) Confiar ao confrade dr. Castro Neves a redação da resposta ao 
referido sr. Aldionoff Póvoas. O confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte 
balancete do movimento de caixa: Saldo em 30-6-51: Cr$ 3.3.92,20; Recebimentos: Cr$ 
1.976,00; Pagamentos: Cr$ 5.175,00; Saldo em 4-8-51: Cr$ 193,20 (cento e noventa e três 
cruzeiros e vinte centavos). Nada mais havendo a tratar, o confrade Waldomiro da Silva 
Santos fez a prece de encerramento, após a qual o confrade dr. Castro Neves deu por findos 
os trabalhos. Lavrei dos mesmos esta ata, que, lida e aprovada, fica por mim e pelos demais 
assinada. 
 
São Paulo, 4 de agosto de 1951. 
 
Assinaturas. 





Ata de 11 de agosto de 1951 
Diretor Executiva 

 
Em 11 de agosto de 1951, a De não se reuniu em virtude da visita feita à USE pelo sr. 
Pietro Ubaldi. 
 
 

(a) Joaquim Santos Jr. 
(a) Francisco Castro Neves 







Ata de 18 de agosto de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezoito de agosto de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. 
Castro Neves, Wenefledo de Toledo, Waldomiro da Silva Santos, Carlos Jordão da Silva, 
D. R. Azeredo e Joaquim Santos Jr. Feita a prece de abertura pelo confrade Wenefledo de 
Toledo, o confrade dr. Castro Neves declarou iniciados os trabalhos. A ata da reunião 
anterior, lida e posta em discussão, foi aprovada. Dada a palavra ao confrade Carlos Jordão 
da Silva, este leu: a) Carta da Federação Espírita do Estado de São Paulo interpretando, em 
seu nome e não das demais entidades federativas da Capital, o item VIII da proposta que 
fizeram visando a consolidação do movimento unificador em torno da USE; b) Súmula da 
reunião de 4 de agosto do Conselho Federativo Nacional. Destacaram-se dessa súmula: 1º) 
a grata notícia de que quase todos os Estados do Brasil já estão representados naquele 
Conselho; 2º) proposta do representante do Paraná para que sejam comemorado em 3 de 
outubro p. futuro o aniversário do nascimento de Allan Kardec e, em 5 do mesmo mês o 
da celebração do Pacto Áureo. O confrade Carlos Jordão da Silva propôs que a USE 
comemore e recomende às entidades a ela ligadas a comemoração de ambos os 
acontecimentos. Submetida a proposta a discussão, foi ela unanimemente aprovada, 
deliberando-se pedir à Federação Espírita do Estado de São Paulo a sua sala de conferências 
para a solenidade. Nada mais havendo a tratar, o confrade Waldomiro da Silva Santos fez 
a prece de encerramento e o confrade dr. Castro Neves deu por findos os trabalhos. Eu, 
Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata, que assino com todos os presentes. 
 
São Paulo, 18 de agosto de 1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 25 de agosto de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco de agosto de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades 
dr. Castro Neves, Waldomiro da Silva Santos, D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva e 
Joaquim Santos Jr. Feita a prece de abertura pelo confrade Joaquim Santos Jr., o confrade 
dr. Castro Neves declarou abertos os trabalhos e deu a palavra ao confrade Carlos Jordão 
da Silva, o qual leu: 1º) Relatório no 13 da DE para o CD; 2º) Relatório enviado pela União 
Distrital Espírita Brás-Belém, dando conta de suas atividades e pedindo auxílio financeiro 
à USE. Deliberou-se felicitar a referida União Distrital pelas suas atividades e comunicar-
lhe que a situação financeira da USE não permite atender aquele pedido de dinheiro. A 
seguir, o confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete do 
movimento de caixa, que foi aprovado: Saldo em 4-8-1951: Cr$ 193,20 – Recebimentos: 
Cr$ 1.860,00 – Pagamentos: Cr$ 100,00 – Saldo em 25-8-1951: Cr$ 1.953,20. Nada mais 
havendo a tratar, o confrade Waldomiro da Silva Santos fez a prece de encerramento e o 
confrade dr. Castro Neves deu por findos os trabalhos, dos quais eu, Joaquim Santos Jr., 
lavrei esta ata, que, lida e aprovada, assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 25 de agosto de 1951. 
 
Assinaturas. 





Ata de 01 de setembro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Em 01 de setembro não houve reunião, por falta de número 
 
 

(a) Joaquim Santos Junior 
(a) Francisco de Castro Neves 





 

 

Ata de 8 de setembro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos 8 de setembro de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. 
Castro Neves, Carlos Jordão da Silva, Wenefledo de Toledo, D. R. Azeredo e Joaquim 
Santos Jr. Feita a prece de abertura pelo confrade C. Jordão da Silva, o confrade dr. Castro 
Neves declarou abertos os trabalhos. Com a palavra o confrade Carlos Jordão da Silva, este 
leu: 1º) Relatório no 10 do CD. 2º) Carta da UME de Bauru, acompanhada de estatutos do 
CE Allan Kardec, recém fundado naquela cidade, para serem registrados pela USE. 3º) 
Convite da Comissão Executiva do II Congresso do Est. Do Rio Grande do Sul para a USE 
se fazer representar no mesmo. Deliberou-se: a) Confiar ao novo procurador da USE, dr. 
Eurípedes de Castro, o registro dos estatutos do CE Allan Kardec, de Bauru; b) Confiar ao 
confrade Carlos Jordão da Silva a representação da USE no II Congresso Espírita do R. G. 
do Sul, em atenção ao desejo por ele manifestado de lá comparecer em cumprimento a 
velho compromisso assumido com confrades daquela região. Para comemorar, em 5 de 
outubro p. futuro, deliberou-se convidar os confrades Emílio Manso Vieira e dr. Monteiro 
de Barros para falarem o primeiro sobre o Codificador e o segundo sobre o referido Pacto. 
Nada mais havendo a tratar, o confrade Wenefledo de Toledo fez a prece de encerramento 
e o confrade dr. Castro Neves deu por terminados os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., 
lavrei dos mesmos esta ata que, lida e aprovada, assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 8 de setembro de 1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 15 de setembro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Em 15 de setembro de 1951, não houve reunião por falta de número. Compareceram os 
confrades Wenefledo de Toledo, Dr. Castro Neves, Joaquim Santos Junior e Carlos Jordão 
da Silva. 
 
São Paulo, 15 de setembro de 1951. 
 
 

(a) Joaquim Santos Junior 
(a) Francisco de Castro Neves 





 

 

Ata de 22 de setembro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois de setembro de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os 
confrades Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos, Wenefledo de Toledo, dr. 
Eurípedes de Castro e Joaquim Santos Jr. O confrade dr. Castro Neves não compareceu 
por motivo de força maior, devidamente justificado. O confrade Carlos Jordão da Silva, 
assumindo a presidência, convidou para fazer a prece de abertura o confrade Wenefledo 
de Toledo, após a qual declarou abertos os trabalhos, deu imediatamente posse ao confrade 
dr. Eurípedes de Castro no cargo de procurador da USE. O confrade dr. Eurípedes de 
Castro, agradecendo a sua indicação para esse cargo, assegurou que jamais poupará esforços 
para desempenhar do melhor modo suas funções. Esclareceu em seguida que não veio 
tomar posse antes em virtude de não ter recebido a 1ª carta que a Secretaria lhe mandou 
pelo Correio. O confrade Carlos Jordão da Silva entregou-lhe a carta da UME de Bauru, 
bem como o estatuto do CE Allan Kardec, daquela cidade, para ser registrado. O confrade 
dr. Eurípedes de Castro ficou de tratar desse caso e informar oportunamente o que é 
necessário para esse registro e quanto ele custará, a fim de a Secretaria escrever a respeito à 
referida União Municipal. Disse mais que na próxima semana deverá encontrar o confrade 
dr. Jonny Doin, ao qual pedirá o estatuto da USE para ser registrado e, ainda, os demais 
documentos que foram entregues ao mesmo, para solução, enquanto esteve no cargo de 
procurador. A seguir o confrade Carlos Jordão da Silva leu carta do Centro Espírita União 
e Caridade, de Taubaté, (um senhor de nome Dick) apresentando um sr. de nome Dick 
para a USE ajudá-lo a conseguir emprego em S. Paulo. O confrade Wenefledo de Toledo 
disse que poderá apresentar esse sr. à Ford Motor Co., pelo que se deliberou apresentá-lo 
a esse confrade, no caso de ele voltar à USE. Por fim o confrade Carlos Jordão da Silva leu 
comunicação de que foi fundada em Campos do Jordão a União Municipal Espírita. Como 
este pede a ida de um representante da USE para cooperar com ela em sua organização, 
deliberou-se que lhe fará uma visita, em outubro p. futuro, o confrade Waldomiro da Silva 
Santos. Em seguida, o confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete 
do movimento de caixa: Saldo em 25-8-51: Cr$ 1.953,20 – Recebimentos: Cr$ 700,00; 
Pagamentos: Cr$ 2.500,00; Saldo em 22-9-51: Cr$ 153,00. Nada mais havendo a tratar, o 
confrade Joaquim Santos Jr. leu as duas atas anteriores, que foram aprovadas, depois de ter 
o confrade Carlos Jordão da Silva esclarecido que não assumiu o compromisso de 
representar a USE no II Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, o que fará, porém, se 
viajar, como pretende, na ocasião para aquele Estado, em cumprimento a compromissos 
pessoais assumidos. Feita a prece de encerramento pelo confrade dr. Eurípedes de Castro, 
o confrade Carlos Jordão da Silva deu por findos os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., 
lavrei dos mesmos esta ata que, lida e aprovada, assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 22 de setembro de 1951. 
 
Assinaturas. 









 

 

Ata de 29 de setembro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e nove de setembro de mil novecentos e cinquenta e um, à rua Santo Amaro, 
362, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. Castro Neves, Carlos 
Jordão da Silva, dr. Eurípedes de Castro, Wenefledo de Toledo, Waldomiro da Silva Santos 
e Joaquim Santos Jr. Feita a prece de abertura pelo confrade Waldomiro da Silva Santos, o 
confrade dr. Castro Neves declarou abertos os trabalhos. O confrade Joaquim Santos Jr. 
leu a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada. Com a palavra o confrade Carlos Jordão 
da Silva, este leu: a) Convite feito à USE pelo Inst. Espírita de Educação para ela se fazer 
representar em festividade que o mesmo vai realizar; b) Convite da UME de Bauru para a 
USE participar da Semana Espírita daquela cidade; c) Convite para a USE se fazer 
representar em solenidade a ser realizada no Centro Espírita Familiar Evangelho de Jesus. 
Para representar a USE em Bauru foi credenciado o confrade prof. Anselmo Gomes e para 
representá-la no referido Centro foi credenciado o confrade dr. Eurípedes de Castro. A 
seguir o confrade Carlos Jordão da Silva leu comunicação do Departamento de 
Propaganda, de que a confrade profa. Luiza P. Camargo Branco foi escolhida para 
presidente do mesmo; de que os membros do referido departamento vão reunir-se às 
segundas-feiras; de que foram dados às Uniões Distritais os nomes de espíritos insignes. Na 
mesma carta o aludido departamento apresentou uma relação de nomes de confrades para 
cooperarem no movimento de unificação nos bairros. Foi lido após o relatório no 14 do 
CD, destacando-se dele a recomendação de se realizar em 25, 26 e 27 de janeiro de 1952 o 
Congresso Extraordinário da USE. O confrade Carlos Jordão da Silva sugeriu que se realize 
esse congresso apenas em dois dias, isto é, em 26 e 27 dos referidos mês e ano, o que foi 
aprovado, deliberando-se que a Secretaria se dirigirá nesse sentido do CD. Em seguida o 
confrade Carlos Jordão da Silva leu o modelo da circular a ser enviada às instituições, 
convidando-as para o citado Congresso. O modelo foi aprovado, devendo ser encaminhado 
ao CD para ser por este apreciado. Dada a palavra ao confrade dr. Eurípedes de Castro, 
este informou não ter ainda encontrado o confrade dr. Jonny Doin, com o qual espera 
avistar-se na próxima semana, para cuidar do registro das alterações do estatuto da USE e 
dos demais casos que aquele confrade não solucionou. Nada mais havendo a tratar, o 
confrade dr. Eurípedes de Castro fez a prece de encerramento e o confrade dr. Castro Neves 
declarou findos os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata que, assino 
com os demais presentes, depois de lida e aprovada. 
 
São Paulo, 29 de setembro de 1951. 
 
Assinaturas. 









Ata de 06 de outubro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Em 06 de outubro de 1951, não houve reunião por falta de número. Compareceram os 
confrades Dr. Castro Neves, Wenefledo de Toledo e Joaquim Santos Junior. O confrade 
Carlos Jordão da Silva não compareceu por ter io à reunião o C. F.N. 
 
 

(a) Joaquim Santos Junior 
(a) Francisco de Castro Neves 





 

 

Ata de 13 de outubro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze de outubro de 1951, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se a DE da USE, estando 
presentes os confrades Carlos Jordão da Silva, dr. Eurípedes de Castro, Waldomiro da Silva 
Santos, D. R. Azeredo e Joaquim Santos Jr. Feita a prece de abertura pelo confrade dr. 
Eurípedes de Castro, o confrade Carlos Jordão da Silva declarou abertos os trabalhos. O 
confrade Joaquim Santos Jr. leu a ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada. O 
confrade Carlos Jordão da Silva leu: a) Súmula da última reunião do CFN; b) Circular no 
46 a ser emitida às instituições espíritas, convidando-as para o próximo congresso 
extraordinário da USE; c) Carta da UDE Brás-Belém comunicando que, em virtude de ter 
o ser. Manoel Messias de Oliveira assinado, como líder espírita, manifesto de caráter 
político, cumpre à USE desmentir publicamente a existência de líderes espíritas, 
esclarecendo que ninguém tem autoridade para falar como chefe espírita especialmente em 
se tratando de política. Deliberou-se: 1º) Aprovar a referida circular no 46, citada na letra 
“b”; 2º) Submeter à consideração do CD a carta da União Distrital Espírita Brás-Belém, 
para que o mesmo se manifeste sobre a atitude que a USE poderá tomar à respeito do 
aludido dr. Manoel Messias de Oliveira. A seguir o confrade Carlos Jordão da Silva 
comunicou que a Secretaria já se dirigiu a todos os confrades que a UDE Brás-Belém 
indicou para cooperar no movimento de unificação. A propósito ressaltou o confrade 
Carlos Jordão da Silva a necessidade de a DE supervisionar o trabalho daqueles confrades 
para que haja a devida coordenação de esforços. Com a palavra o confrade Waldomiro da 
Silva Santos, este apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa, que foi 
aprovado: Saldo em 22-9-1951: $ 153,20; Recebimentos: $ 1.832,00; Paramentos: $ 
1.834,00; Saldo em 6-10-1951: $ 151,20. O confrade Carlos Jordão da Silva informou que 
o Inst. Esp. de Educação poderá emprestar à USE dez mil cruzeiros, desde que se 
responsabilizem pela dívida os confrades dr. Castro Neves, Waldomiro da Silva Santos e o 
próprio Carlos Jordão da Silva. Deliberou-se discutir o assunto na próxima reunião, em 
presença dos confrades dr. Castro Neves. O confrade Joaquim Santos Jr. comunicou que, 
por motivo de força maior, não comparecerá à reunião do próximo dia 20. Nada mais 
havendo a tratar, o confrade Waldomiro da Silva Santos fez a prece de encerramento e o 
confrade Carlos Jordão da Silva deu por findos os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei 
dos mesmos esta ata que, lida e aprovada, assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 13 de outubro de 1951. 
 
(Ass.) Joaquim Santos Jr. 
 
E.T.: A sugestão do confrade Carlos Jordão da Silva no sentido de que a DE supervisione, 
como lhe incumbe, as atividades do Departamento de Propaganda, foi aprovada, 
deliberando-se que se dê conhecimento dessa deliberação ao mesmo Departamento. 
 
Assinaturas. 









Ata de 20 de outubro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Em 20 de outubro de 1951, não houve reunião por falta de número. Compareceram os 
confrades Wenefledo de Toledo e Dr. Eurípedes de Castro.  
 
 

(a) Joaquim Santos Junior 
(a) Francisco de Castro Neves 





 

 

Ata de 27 de outubro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete de outubro de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os 
confrades dr. Castro Neves, Wenefledo de Toledo, D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva 
e Joaquim Santos Jr. Feita a prece de abertura pelo confrade Wenefledo de Toledo, o 
confrade dr. Castro Neves declarou iniciados os trabalhos. A ata da reunião anterior, lida 
pelo confrade Joaquim Santos Jr. e posta em discussão, foi aprovada. Com a palavra o 
confrade Carlos Jordão da Silva, este leu: 1ª) Relatório no 15 da DE para o CD; 2º) Carta 
escrita ao Inst. Espírita de Educação acusando o recebimento da importância de cinco mil 
cruzeiros que o mesmo emprestou à USE; 3º) Convite enviado ao Dep. de Propaganda para 
que um de seus membros compareça a reunião da DE, a fim de se estabelecer o 
entrosamento do trabalho daquele Departamento com o da mesma DE; 4º) Telegrama da 
UME de Pinhal pedindo a suspensão da viagem que deveria fazer àquela cidade o confrade 
Waldomiro da Silva Santos para falar em nome da USE (Neste particular esclareceu o 
confrade Carlos Jordão da Silva que tinha telefonado para Santos e pedido a pessoa de suas 
relações para transmitir ao confrade Waldomiro da Silva Santos os termos do referido 
telegrama, a fim de que ele suspendesse sua viagem). Prosseguindo, o confrade Carlos 
Jordão da Silva leu: 5º) Carta da UME de Bauru pedindo o registro dos estatutos do Centro 
Espírita Allan Kardec. Deliberou-se: a) O relatório no 15 acima citado; b) O convite enviado 
ao Dep. de Propaganda; c) Solicitar ao confrade dr. Eurípedes de Castro informações sobre 
o registro dos estatutos do aludido CE Allan Kardec. A seguir o confrade dr. Castro Neves 
informou que não pode comparecer à reunião de 13 de outubro corrente por ter precisado 
ir ao Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, o confrade Carlos Jordão da Silva fez a 
prece de encerramento e o confrade dr. Castro Neves deu por findos os trabalhos, dos quais 
eu, Joaquim Santos Jr., lavrei esta ata, que lida e aprovada, assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 27 de outubro de 1951. 
 
Assinaturas. 







 

 

Ata de 03 de novembro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos três de novembro de 1951, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. 
Castro Neves, Waldomiro da Silva Santos, Wenefledo de Toledo, Joaquim Santos Jr. e D. 
R. Azeredo. O confrade Carlos Jordão da Silva não compareceu por ter ido à reunião do 
CFN. Feita a prece de abertura pelo confrade Wenefledo de Toledo, o confrade dr. Castro 
Neves declarou iniciados os trabalhos. Do expediente da Secretaria constou apenas a leitura 
de uma carta de 27 de outubro de 1951 pela qual alguns conselheiros da USE sugeriram, 
entre outras coisas referentes ao Congresso Extraordinário, que este seja realizado de 25 a 
27 de janeiro de 1952, conforme tinha sido deliberado pelo CD em sua reunião ordinária 
de 25 de agosto. Deliberou-se aprovar essa sugestão, bem como as demais feitas na referida 
carta. A seguir o confrade Waldomiro da Silva Santos apresente o seguinte balancete do 
movimento de Caixa: Saldo em 6-10-51: Cr$ 151,20; Recebimentos: Cr$ 6.520,00; 
Pagamentos: Cr$ 2.310,50; Saldo em 3-11-51: Cr$ 4.360,70 (quatro mil, trezentos e 
sessenta cruzeiros e setenta centavos). Nada mais havendo a tratar, o confrade Joaquim 
Santos Jr. fez a prece de encerramento e o confrade dr. Castro Neves deu por findos os 
trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata, que assino com os demais 
presentes. 
 
São Paulo, 3 de novembro de 1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 10 de novembro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias de novembro de 1951, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se a DE da USE, 
estando presentes os confrades dr. Castro Neves, Carlos Jordão da Silva, Wenefledo de 
Toledo, Waldomiro da Silva Santos, dr. Eurípedes de Castro, D. R. Azeredo e Joaquim 
Santos Jr. Feita a prece de abertura pelo confrade dr. Eurípedes de Castro, o confrade dr. 
Castro Neves declarou iniciados os trabalhos. A ata da reunião anterior, lida pelo confrade 
Joaquim Santos Jr. e posta em discussão, foi aprovada. O confrade Carlos Jordão da Silva 
leu: a) Súmula da última reunião do Conselho Federativo Nacional; b) Modelo da circular 
a ser enviada às Uniões Municipais e Distritais, bem como a outras entidades espíritas 
convidando-as para o próximo Congresso Extraordinário da USE. Esse modelo foi 
aprovado. A seguir o confrade Carlos Jordão da Silva sugeriu que se convide os membros 
do Departamento de Mocidades a comparecerem às reuniões da DE, que não fazem há 
tempo. A sugestão foi aprovada. Com a palavra o confrade dr. Eurípedes de Castro, este 
informou que vai devolver os estatutos ao Centro Espírita Allan Kardec, de Bauru, com os 
dados necessários para que os confrades daquela centro façam naquela mesma cidade o 
registro dos mesmos. O confrade Joaquim Santos Jr. comunicou que, por motivos 
imperiosos não poderá representar a USE em Pinhal, em 26 de dezembro deste ano, 
ficando a Secretaria incumbida de obter a ida de outro representante. Nada mais havendo 
a tratar, o confrade Carlos Jordão da Silva fez a prece de encerramento e, em seguida, o 
confrade dr. Castro Neves deu por finda a reunião. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei da mesma 
esta ata, que assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 10 de novembro de 1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 17 de novembro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezessete de novembro de 1951, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se a DE da USE, 
estando presentes os confrades dr. Castro Neves, Wenefledo de Toledo, dr. Eurípedes de 
Castro, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos, D. R. Azeredo, Joaquim Santos 
Jr. e Sebastião Costa. Feita a prece de abertura pelo confrade Wenefledo de Toledo, o 
confrade dr. Castro Neves declarou abertos os trabalhos. Com a palavra o confrade Carlos 
Jordão da Silva, este leu: a) Regimento e programa do próximo Congresso Extraordinário 
da USE, os quais foram aprovados, devendo ser encaminhados ao CD; b) Relatório do 
Departamento de Propaganda, o qual passou para a Secretaria, a fim de serem atendidas as 
sugestões e solicitações nesse sentido. O confrade Sebastião Costa apresentou e foi 
aprovado um comunicado a ser publicado em jornais espíritas e profanos para propaganda 
do referido Congresso Extraordinário da USE. A seguir o confrade dr. Castro Neves sugeriu 
que se faça o registro dos novos estatutos da USE integralmente, visto os antigos terem sido 
modificados quase que em sua totalidade pelo impresso p. p. Essa sugestão foi aprovada. O 
confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete do movimento de 
caixa, que foi aprovado: Saldo em 3-11-1951: Cr$ 4.360,70; Recebimentos: Cr$ 760,00; 
Pagamentos: Cr$ 107,80; Saldo em 17-11-51: CR$ 5.012,90. Nada mais havendo a tratar, 
o confrade Waldomiro da Silva Santos fez a prece de encerramento e o confrade dr. Castro 
Neves deu por findos os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata, que 
assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 17 de novembro de 1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 15 de dezembro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Em 15 de dezembro de 1951, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se a DE da USE, estando 
presentes os confrades dr. Castro Neves, Carlos Jordão da Silva, dr. Eurípedes de Castro, 
D. R. Azeredo e Joaquim Santos Jr. Feita a prece de abertura pelo confrade dr. Eurípedes 
de Castro, o confrade dr. Castro Neves declarou iniciados os trabalhos. O confrade 
Joaquim Santos Jr. leu a ata da reunião anterior, a qual, posta em discussão, foi aprovada. 
Dada a palavra ao confrade Carlos Jordão da Silva, este leu: a) Carta da Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, fazendo sentir a necessidade de as entidades patrocinadoras da 
USE aprovarem os nomes dos confrades que vão percorrer o interior do Estado em viagem 
de esclarecimento sobre a finalidade do próximo congresso espírita; b) Carta do Centro 
Espírita Divina Luz, de Amparo, comunicando que se desligou da UME local; c) Relatório 
do Departamento de Propaganda da USE. Deliberou-se: 1º) Encaminhar ao CD a carta da 
Federação Espírita do Estado, a fim de que o mesmo resolva sobre o assunto; 2º) Escrever 
ao Centro Espírita Divina Luz, bem como à UME de Amparo manifestando o pesar da 
USE pelo fato de ter o referido centro se afastado da mesma UME; 3º) Deixar à Secretaria 
as providências, digo, 3º) Aprovar o relatório do Departamento de Propaganda. Deliberou-
se, em seguida, por unanimidade, dar à esposa do confrade Luiz do Valle, duzentos 
cruzeiros por mês pela limpeza que faz na USE. Nada mais havendo a tratar, o confrade 
Carlos Jordão da Silva fez a prece de encerramento e o confrade dr. Castro Neves deu por 
findos os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata, que assino com os 
demais presentes. 
 
São Paulo, 15 de dezembro de 1951. 
 
Assinaturas. 







Ata de 22 de dezembro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Em 22 de dezembro de 1951, não houve reunião por falta de número. 
 
 

(a) Joaquim Santos Junior 
(a) Francisco de Castro Neves 





Ata de 29 de dezembro de 1951 
Diretoria Executiva 

 
Aos 29 de dezembro de 1951, sob a presidência do confrade dr. Castro Neves, reuniu-se a 
DE da USE, à rua Santo Amaro, 362, estando presentes mais os confrades Carlos Jordão 
da Silva, Wenefledo de Toledo, D. R. Azeredo, dr. Eurípedes de Castro e Joaquim Santos 
Jr., bem como Sebastião Costa e Da. Luiza P. Camargo Branco, do departamento de 
Propaganda. Feita a prece de abertura pelo confrade Carlos Jordão da Silva, o confrade dr. 
Castro Neves declarou iniciados os trabalhos. O confrade Joaquim Santos Jr. leu a ata da 
reunião anterior, sendo a mesma aprovada. Dada a palavra ao confrade Carlos Jordão da 
Silva, este leu: a) relatório no 17 da DE para o Conselho Deliberativo; b) convite da 
Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro para a USE se fazer representar na solenidade 
de lançamento da pedra fundamental do Sanatório Espírita de Campos do Jordão; c) Carta 
do Centro Espírita Ismênia de Jesus, informando não lhe ser possível colaborar na 
formação da UME de Santos; d) relatório do Departamento de Propaganda. Deliberou-se 
1º) Aprovar o relatório no 17, acima citado; 2º) Não atender ao convite da Sociedade de 
Estudos Espíritas 3 de Outubro, em virtude do grande atraso com que foi recebido e da 
impossibilidade de conseguir à última hora quem pudesse ir a Campos do Jordão; 3º) 
encaminhar à Secretaria o relatório do Departamento de Propaganda para as providências 
que forem devidas. Com a palavra o confrade Sebastião Costa, este disse que ele e Da. Luiza 
P. Camargo Branco iam fazer à própria custa e com auxílio de passes a viagem preparatória 
do próximo Congresso, mas que, tendo em vista, a subvenção recebida pela USE, seria 
justo esta custear aquela viagem pelo menos parcialmente. Posto em discussão o assunto, 
deliberou-se que a Tesouraria dará àqueles dois confrades o auxílio necessário. A confrade 
Da. Luiza P. Camargo Branco esclareceu que tanto ela como o confrade Sebastião Costa 
terão o cuidado de poupar o numerário da USE, viajando com passe e hospedando-se em 
casas de confrade, quando isso for possível. O confrade Sebastião Costa apresentou uma 
síntese de normas para organização de uniões distritais e municipais; deliberou-se que uma 
comissão formada pelos confrades dr. Castro Neves e Carlos Jordão da Silva examinarão 
esse trabalho e darão parecer sobre o mesmo, a fim de a DE manifestar-se a respeito. Por 
fim o confrade, digo por fim, por sugestão do confrade Sebastião Costa, a DE deliberou 
que a Secretaria convidará os centros da Lapa e adjacências para uma reunião, na USE, em 
15 digo 13 de janeiro de 1952, a fim de ser estudada a possibilidade de se criar uma União 
Distrital naquele bairro. Nada mais havendo a tratar, a confrade Da. Luiza P. Camargo 
Branco fez a prece de encerramento e o confrade dr. Castro Neves deu por findos os 
trabalhos, Dr. Castro Neves deu por findos os trabalhos. EU, Joaquim Santos Jr., lavrei dos 
mesmos esta ata que, lida e aprovada, assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 29 de dezembro de 1951. 
 
Assinaturas. 
 
 






