
1952
Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

05, 12, 19 e 26 de Janeiro
02, 09, 16, 19 e 23 de Fevereiro

01, 08, 15, 22 e 29 de Março
12 e 26 de Abril

10, 17 e 24 de Maio
07 e 21 de Junho

12 de Julho
31 de Agosto

20 de Setembro
04, 11 e 19 de Outubro

09, 16 e 30 de Novembro
14 e 21 de Dezembro



Ata de 05 de janeiro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Em 05 de janeiro de 1952, não houve reunião por falta de número. 
 
 

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





Ata de 12 de janeiro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Em 12 de janeiro de 1952, não houve reunião por falta de número. 
 
 

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





Ata de 19 de janeiro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Em dezenove de janeiro de 1952, 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, 
Waldomiro da Silva Santos, D. R. Azeredo, Sebastião Costa, Wenefledo de Toledo e 
Joaquim Santos Jr. Feita. Prece de abertura pelo confrade dr. Eurípedes de Castro, o 
confrade dr. Castro Neves declarou iniciados os trabalhos e deu a palavra ao confrade 
Carlos Jordão da Silva, o qual leu: a) Carta da União Espírita Cachoeirense perguntando 
se será possível pleitear isenção de impostos sobre uma propriedade que possui e cuja renda 
é revertida em assistência social; b) relatório do Departamento de Propaganda com uma 
lista de nomes de confrades para falar em nome da USE nos programas radiofônicos da 
Liga Espírita do Estado de S. Paulo. Deliberou-se: 1º) Por sugestão do confrade dr. Castro 
Neves responder à União Espírita Cachoeirense que é conveniente ela pleitear subvenções 
do governo; 2º) aprovar o referido relatório do Departamento de Propaganda. A seguir o 
confrade Carlos Jordão da Silva solicitou 30 dias de licença, que lhe foi concedida, 
passando a responder pela Secretaria o confrade Joaquim Santos Jr. Em virtude dessa 
licença, esclareceu o confrade Carlos Jordão da Silva que não comparecerá à próxima 
reunião do CFN. O confrade dr. Castro Neves reiterou que as Uniões Distritais e 
Municipais não podem ter estatutos registrados, mas simples regimentos internos. Nada 
mais havendo a tratar, o confrade dr. Castro Neves fez a prece de encerramento, sendo em 
seguida declarados findos os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata 
que lida e achada exata vai por mim e pelos demais presentes assinada. 
 
S. Paulo, 19 de janeiro de 1952. 
 
Assinaturas. 







Ata de 26 de janeiro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Em 26 de janeiro de 1952 a D.E. reuniu-se com o C. D. 
 
 

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





Ata de 02 de fevereiro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos dois de fevereiro de 1952, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se a DE da USE, estando 
presentes os confrades dr. Castro Neves, Waldomiro da Silva Santos, Wenefledo de Toledo, 
D. R. Azeredo e Luiz do Vale, este substituindo o confrade Joaquim Santos Jr., que, por 
motivo de força maior não pode comparecer. Feita a prece de abertura pelo confrade 
Wenefledo de Toledo, o confrade dr. Castro Neves declarou abertos os trabalhos, 
comunicando, em seguida, que já tinha encaminhado ao CD os documentos referentes ao 
pedido de demissão do confrade dr. Eurípedes de Castro, do cargo de Procurador da USE. 
Pelo confrade dr. Castro Neves foi lida a correspondência da semana, à qual foi dado o 
devido encaminhamento. O confrade Luiz do Vale comunicou as providências tomadas no 
que diz respeito ao envio de circulares sobre o III Congresso Espírita do Estado e sobre as 
organizações de Uniões Espíritas nos diversos municípios do Estado a cargo do 
Departamento de Propaganda. Durante a leitura da correspondência, chegou o confrade 
Sebastião Costa, que fez entrega, para apreciação, do anteprojeto do Regimento Interno 
para as Uniões Municipais. Esse anteprojeto será discutido na primeira reunião da DE. O 
confrade Vale lembrou a necessidade do Departamento de Mocidades da USE voltar às 
suas atividades, visto que há muito apenas comparece a ele a confrade Nair de Moura. O 
confrade dr. Castro Neves determinou que se convocasse o confrade dr. Hermínio da Silva 
Vicente, para comparecer à reunião da DE em 9 de fevereiro, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre as atividades do Departamento de Propaganda. Ficou estabelecido 
que sejam credenciados para representar a USE na reunião preparatória do III Congresso 
a ser realizada em Taubaté em 10 de fevereiro os confrades Sebastião Costa e dr. Wenefledo 
de Toledo. Em atenção à solicitação de confrades de Cruzeiro no sentido de a USE mandar 
aquela cidade oradores no primeiro sábado de cada mês, deliberou-se credenciar para lá 
comparecer em 1º de março o confrade Wenefledo de Toledo. Foi também deliberado 
credenciar o confrade Luiz do Valle para representar a USE, em 1º de fevereiro corrente na 
sede da Mocidade Espírita Estudantes da Verdade, de Santos. Nada mais havendo a tratar, 
o confrade Waldomiro Silva Santos fez a prece de encerramento e o confrade dr. Castro 
Neves declarou encerrados os trabalhos, dos quais eu, Joaquim Santos Jr., lavrei esta ata, 
mediante apontamentos feitos pelo confrade Luiz do Vale. 
 
S. Paulo, 2 de fevereiro de 1952. 
 
(Ass.) Joaquim Santos Jr. 









Ata de 09 de fevereiro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Em nove de fevereiro de 1952, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se a DE da USE, estando 
presentes os confrades dr. Castro Neves, Wenefledo de Toledo, Waldomiro da Silva Santos, 
D. R. Azeredo, Sebastião Costa e Joaquim Santos Jr. Feita a prece de abertura pelo confrade 
Wenefledo de Toledo, 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. O confrade dr. Castro Neves informou que, por absoluta falta de tempo, ainda 
não tinha feito sobre o anteprojeto do regimento interno para as uniões municipais o 
estudo de que fora incumbido. Com a palavra o confrade Joaquim Santos Jr., este leu: a) 
Carta da União Municipal Espírita de Mogi-Mirim comunicando a sua fundação; b) Carta 
da Mocidade Espírita Bosque-Vila Mariana comunicando o programa de suas reuniões 
semanais; c) Relatório do trabalho que ele e o confrade Wenefledo de Toledo fizeram na 
reunião de 3 de fevereiro corrente na sede da USE e da qual resultou a fundação da União 
Distrital Espírita “Cairbar Schutel”. Deliberou-se: 1º) Felicitar os confrades de Mogi-Mirim 
pela fundação da União Municipal daquela cidade; 2º) Agradecer a carta da Mocidade 
Espírita Bosque-Vila Mariana. Com a palavra o confrade Waldomiro da Silva Santos, este 
apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa, que foi aprovado: Saldo em 31-
12-1951 – Cr$ 93.332,90; Pagamentos – Cr$ 3.669,00; Saldo em 31-1-1952 – Cr$ 
89.663,90 (oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e três cruzeiros e noventa centavos). 
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 a presente ata, que lida e aprovada, assino com os demais 
presentes. 
 
São Paulo, 9 de fevereiro de 1952. 
 
(Ass.) Joaquim Santos Jr. 
 
E.T.: Foi deliberado nesta reunião que os confrades Joaquim Santos Jr., Wenefledo de 
Toledo e Waldomiro da Silva Santos representarão a USE na comissão mencionada no 
relatório citado na letra “c”. 
 
(Ass.) Joaquim Santos Jr. 







Ata de 16 de fevereiro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Em 16 de fevereiro de 1952, não houve reunião, por falta de número, estando presentes 
apenas os confrades Dr. Castro Neves, Waldomiro da Silva Santos e Joaquim Santos Junior. 
O confrade Wenefledo de Toledo não compareceu por ter ido representar a U.S.E. em 
Jundiaí. 
 
 

(a) Joaquim Santos Junior 
 





Ata de 19 de fevereiro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Em 19-2-52 reuniu-se extraordinariamente a DE da USE, estando presentes os confrades 
dr. Castro Neves, Wenefledo de Toledo, Waldomiro da Silva Santos e Joaquim Santos Jr. 
A prece de abertura foi feita pelo confrade Wenefledo de Toledo. O confrade dr. Castro 
Neves disse que convocara a presente reunião, tendo em vista a necessidade de uma 
deliberação da DE sobre dois assuntos, que considerava urgentes: 1º) O relativo ao 
movimento de propaganda em torno do III Congresso Espírita do Estado; 2º) A formação 
da União Distrital Espírita “Cairbar Schutel”, congregando os bairros da Lapa, Perdizes, e 
adjacências. Quanto ao primeiro item desejam ponderar o que aqui se resume: a) que não 
é mais possível deixar-se de considerar o franco antagonismo que se estabeleceu, por 
motivos dos quais nem todos podem ser facilmente identificados, entre o esforço em prol 
da maior acorrência ao aludido congresso, de um lado, e, de outro lado, a premência de 
um pronunciamento em torno dos destinos da USE; b) que esse antagonismo entre o 
propósito de congraçamento e o processo de realização desse congraçamento é um 
resultado da atitude assumida pelas entidades patrocinadoras da USE, na elaboração e 
apresentação de uma proposta final sobre o problema da unificação associativa do 
espiritismo no Estado; c) que assim ocorrem dificuldades no trabalho de propaganda, 
porque não é possível congraçar sem se saber para que e de que modo, sendo certo que a 
aludida proposta final consubstancia indisfarçável retrocesso no esforço de unificação 
espírita a que a USE foi destinada; d) que, sinais disso, e também como decorrência da 
defesa de critérios antagônicos no que diz respeito aos destinos da USE, também não é 
mais possível deixar-se de reconhecer o recrudescimento de questões de caráter pessoal, 
chegando ao ponto de dar margem à impugnação, por parte de entidades patrocinadoras, 
de nomes de pessoas encarregadas da propaganda do congresso; e) que, todavia, mantendo-
se com absoluta isenção de ânimo desejava, como presidente da DE, concitar seus 
companheiros de diretoria a um novo esforço em prol da unificação, tomando os membros 
da DE a seu próprio cargo a iniciativa de se dirigirem com a possível brevidade à direção 
das entidades patrocinadoras, subscritou a aludida proposta final, a fim de lhes ponderar 
as circunstâncias em que o movimento de propaganda do Congresso se está verificando e, 
com base nesses elementos, ponderar-lhes também uma cooperação mais estreita no sentido 
de que o problema da unificação não continue vinculado ao antagonismo a que já se referiu 
e que destroe, pela ineficiência da realização, a magnitude do propósito; f) que nesse 
particular entende de seu dever o gesto de fazer sentir as entidades federativas que depende 
exclusivamente delas, eis que não existe forca alguma que lhes oponha, a concretização de 
um passo à frente no ideal da unificação; g) que, por isso mesmo e dada a necessidade de 
evitar-se que as questões relacionadas com a já aludida proposta final venham a ser 
propostas diretamente e de inopino em pleno congresso, quanto, então, a ninguém seria 
lícito sequer avaliar os maléficos resultados da incompreensão e do desentendimento, 
entendia que, para o bem da unificação, é de todo indispensável que não se esteja aliciando 
adesões ao congresso sem que nesse convite se apresentem as convenientes soluções para o 
problemas em causa; h)  que, nesse sentido, forca é conhecer a situação difícil dos 
companheiros componentes do Departamento de Propaganda, naturalmente solicitados e 
com insistência para que indiquem as soluções mais convenientes, reiterando-se essas 
solicitações em cada cidade que visitam, mas inibidos de uma respostas, pois si preconizam 
a aprovação da proposta final das federativas estarão praticamente excluindo a 
representação do Interior dentro da USE, e, se a combatem estão abrindo luta com as 



mesmas entidades de caráter federativo; i) que o silêncio não é fórmula senão de 
procrastinação de mensagem de dúvidas, de mal entendidos, de suspeitas e de 
incompreensões de todo o gênero, razão pela qual entendia, pela responsabilidade que o 
cargo lhe dá, que o assunto deve ser levado ao conhecimento das referidas entidades para 
que cada uma delas possa conduzir-se também com base nessas informações, e, também, ao 
conhecimento do Conselho Deliberativo da USE, imediatamente após serem realizadas as 
visitas que sugiro, cabendo então ao Conselho decidir sobre os aspectos que, por sua 
natureza, não possam ser resolvidos diretamente pela DE. Concluindo, solicitou que os 
seus companheiros de direção se pronunciassem sobre o assunto. O confrade Waldomiro 
da Silva Santos disse, em seguida, que efetivamente é de se notar, embora não seja 
decorrente de medidas oficiais, manifesta desconfiança por parte das entidades 
patrocinadoras com relação à atual direção da USE. Que, por outro lado, as mesmas 
entidades não têm tomado o interesse que delas se esperava com relação aos trabalhos da 
USE no campo da confraternização. Disso é exemplo o fato de que seus representantes no 
Conselho nem sempre digo nunca refletiram, dentro do mesmo órgão e nos trabalhos 
deste, o pensamento das entidades representadas. Nem mesmo recebem instruções com 
relação a fatos de maior relevo sobre os quais tenham que resolver. Disse ainda que se 
verifica uma certa confusão entre os espíritas proveniente daquela falta de interesse, disso 
resultando embaraço no trabalho confraternizativo mesmo no que se refere à resolução das 
federativas em não permitir que a USE tenha entidades adesas. Além de que a 
responsabilidade de um possível fracasso no trabalho de confraternização não recaia 
somente sobre o órgão diretivo da USE, e, sim, que cada um de nós assuma no momento 
a responsabilidade que lhe cabe, manifestava-se inteiramente favorável à ponderação do 
confrade dr. Castro Neves, a quem concitava a que, na qualidade de presidente da DE e 
em caráter oficial, verbalmente por escrito, dê execução a medida que propôs, procurando 
esclarecer os fatos junto às patrocinadoras e convidando-as a tomarem parte mais ativa no 
trabalho de esclarecimento que se processa no momento por todo o Estado, o que as 
entidades poderão fazer mesmo indicando passiva e sem confiança que possam auxiliar, 
ampliar, melhor conhecer e harmonizar a esse trabalho. Sugeria também o confrade 
Waldomiro Silva Santos que as patrocinadoras sejam concitadas a indicar como seus 
representantes pessoas perfeitamente integradas no movimento de confraternização bem 
como a transmitirem a seus representantes no Conselho Deliberativo informações mais 
precisas sobre os problemas mais afetos à sua representação. Finalmente disse que esperava 
da compreensão e da dedicação das entidades patrocinadoras um mais franco apoio à USE 
e a efetiva cooperação e o respeito de que ela necessita para o desempenho da tarefa que as 
próprias patrocinadoras colocaram em suas mãos, uma vez que a instituíram. A seguir os 
confrades Wenefledo de Toledo e Joaquim Santos Jr. manifestaram-se de inteiro acordo 
com o que tinham dito os confrades dr. Castro Neves e Waldomiro da Silva Santos. Em 
virtude do adiantado da hora deliberou-se deixar para a próxima reunião o exame dos 
assuntos referentes à UDE Cairbar Schutel. Nada mais havendo a tratar, digo, feita a prece 
de encerramento pelo confrade Waldomiro S. Santos o confrade dr. Castro Neves deu por 
finda a reunião, da qual eu, Joaquim Santos Jr., lavrei esta ata, que lida e aprovada, assino 
com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 19 de fevereiro de 1952. 
 
E.T.: O confrade dr. Castro Neves declarou que a reunião e hoje se realizou com apenas 
quatro membros da DE em virtude de serem apenas estes os que e encontram em exercício, 



estando licenciados os confrades Carlos Jordão da Silva e D. R. Azeredo e estarem vagos os 
demais cargos, em virtude da renúncia de seus titulares, aguardando-se a substituição 
respectiva. 
 
Assinaturas 















Ata de 23 de fevereiro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Em 23 de fevereiro de 1952, sábado de Carnaval, não houve reunião. 
 
 

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

 





Ata de 01 de março de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Em 01 de março de 1952, a D.E. não se reuniu por ter ido participar da reunião do C.D.. 
 
 

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

 





Ata de 08 de março de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito de março de mil novecentos e cinquenta e dois, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-
se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. Castro Neves, Waldomiro da Silva 
Santos, Wenefledo de Toledo, Carlos Jordão da Silva 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 passou a fazer detalhada exposição da conversação que teve com os confrades 
Caetano Mero, presidente da União Federativa Espírita Paulista e Comte. Edgard Armond, 
secretário geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo, sobre o assunto de que fora 
objeto a reunião extraordinária feita pela DE em 19 de fevereiro p.p.. Disse o confrade dr. 
Castro Neves que tanto o presidente da União Federativa Espírita Paulista como o 
secretário geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo mostraram-se dispostos a dar 
à USE, na justa proporção que ela requer, o apoio daquelas duas entidades, concordando 
com uma revisão da proposta final que as federativas fizeram em 17 de julho de 1951, no 
tocante à unificação estadual do Espiritismo. O confrade dr. Castro Neves transmitiu à DE 
a promessa feita pelo confrade Edgard Armond de que a Federação designará elementos 
para cooperar com o Departamento de Propaganda nas visitas ao interior do Estado e para 
participar de uma comissão preparatória do próximo congresso. Tal promessa foi recebida 
com a maior alegria pela DE. Terminada a exposição do confrade dr. Castro Neves e a fim 
de poderem os membros da DE participar do trabalho da comissão designada pelo CD para 
tratar do mesmo assunto, deliberou-se deixar para a próxima reunião outros assuntos 
menos urgentes. Feita a prece de encerramento pelo confrade Waldomiro da Silva Santos, 
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, 08 de março de 1952. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 15 de março de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos quinze de março de 1952, reuniu-se a DE da USE, estando presentes os confrades dr. 
Castro Neves, D. R. Azeredo, Carlos Jordão da Silva, Wenefledo de Toledo, Waldomiro 
da Silva Santos e Joaquim Santos Jr. Feita a prece de abertura pelo confrade D. R. Azeredo, 
o confrade dr. Castro Neves declarou abertos os trabalhos. O confrade Joaquim Santos Jr. 
leu a ata da reunião anterior, a qual posta em discussão, foi aprovada. Com a palavra o 
confrade Carlos Jordão da Silva, após declarar que reassumia sua função na Secretaria, 
passou a ler: a) Relatório do Conselho Deliberativo; b) Relatório do CFN; c) Relatório do 
Departamento de Propaganda da USE; d) cartas da União Municipal Espírita de Santos 
comunicando sua fundação e convidando a SE para participar de sua instalação; e) carta 
do Club dos Jornalistas Espíritas convidando a USE para comparecer à reunião de 15-3-52. 
Deliberou-se: 1º) Que, se possível, todos os componentes da DE irão assistir à instalação da 
UME de Santos; 2º) agradecer o convite do Club dos Jornalistas Espíritas e formular os 
melhores votos para o seu maior desenvolvimento. A seguir, por proposta do confrade 
Carlos Jordão da Silva, deliberou-se solicitar ao Departamento de Propaganda da USE 
relatórios de suas atividades, a fim de ser feito oportunamente o relatório geral da USE 
para o próximo Congresso. O confrade D. R. Azeredo solicitou a remessa de circulares e 
formulários a todas as Uniões Municipais e Distritais pedindo-lhes dados estatísticos de 
suas regiões. Essa solicitação foi aprovada, devendo a Secretaria tomar as providências 
necessárias. Relativamente à apresentação da USE deliberou-se que o Departamento de 
Propaganda indicará os confrades para essa apresentações, ficando, porém, a cargo 
exclusivo da Secretaria a expedição das competentes credenciais. Quanto ao caso da União 
Distrital Espírita “Cairbar Schutel”, resolveu-se que os confrades dr. Castro Neves e 
Joaquim Santos Jr. visitarão a União da Mocidade Espírita L.A.P.P.A. a fim de encontrar 
para o mesmo a devida solução. 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 março de 1952. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 22 de março de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois de março de 1952, 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 e D. R. Azeredo. Feita a prece de abertura pelo 
confrade Carlos Jordão da Silva, o confrade dr. Castro Neves declarou abertos os trabalhos. 
O confrade Carlos Jordão da Silva leu: a) Relatório do Conselho Federativo Nacional; b) 
Relatório do Departamento de Propaganda; e c) Convite feito à USE pelo Centro Espírita 
José Menezes Pacheco, desta Capital. A seguir os presentes fizeram uma prece em favor do 
confrade dr. Lins de Vasconcelos, desencarnado hoje. 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. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei da mesma esta ata, mediante 
apontamentos feitos pelo confrade Wenefledo de Toledo. 
 
São Paulo, 22 de março de 1952. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 29 de março de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e nove de março de 1952, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se a DE da USE, 
estando presentes os confrades dr. Castro Neves, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da 
Silva Santos, Wenefledo de Toledo e D. R. Azeredo. Feita a prece de abertura pelo confrade 
Carlos Jordão da Silva, o confrade dr. Castro Neves declarou aberta a sessão. O confrade 
Carlos Jordão da Silva leu: a) Relatório do CD; b) Convite para a USE se fazer representar 
na solenidade da instalação da Mocidade Espírita de Limeira, digo de Araçatuba, em 4-4-
1952; 3º) Programa do próximo Congresso Espírita. Deliberou-se: a) Delegar poderes à 
União Municipal Espírita de Araçatuba para representar os órgãos direcionais da USE 
junto à referida Mocidade Espírita; b) Aprovar o aludido programa. Nada mais havendo a 
tratar e feita a prece de encerramento pelo confrade Waldomiro da Silva Santos, o confrade 
dr. Castro Neves deu por findos os trabalhos, dos quais eu, Joaquim Santos Jr., mediante 
apontamentos feitos pelo confrade Wenefledo de Toledo, lavrei esta ata que, lida e 
aprovada, assino com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 29 de março de 1952. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 12 de abril de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze de abril de 1952, reuniu-se a DE da USE, à rua Santo Amaro, 362, 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 Wenefledo de 
Toledo, o confrade dr. Castro Neves declarou iniciados os trabalhos. O confrade Carlos 
Jordão da Silva leu: 1º) Relatório do CD, de 31-3-52; 2º) Relatório do Departamento de 
Propaganda; 3º) Carta da Associação Espírita Consolador pedindo um exemplar de 
estatutos para orientá-la na organização de seus próprios estatutos. Deliberou-se que a 
Secretaria providenciará a satisfação desse pedido. Quanto ao relatório do CD, no que se 
refere ao temário para o próximo congresso, deliberou-se convocar o referido conselho para 
estudar o assunto no próximo sábado, em reunião conjunta com a DE. A seguir o confrade 
Carlos Jordão da Silva apresentou um esboço do programa para o próximo congresso, 
tendo-se deliberado encaminhá-lo ao CD. Nada mais havendo a tratar, o confrade 
Wenefledo de Toledo 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, lida e 
achada exata, assino com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 10 de abril de 1952. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 26 de abril de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis de abril de 1952, 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, D. R. Azeredo 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 Carlos Jordão da Silva leu: 1º) Relatório da DE para o CD; 2º) 
Relatório do CD para a DE; 3º) Relatório do Departamento de Propaganda, de 24-4-52. 
Com a palavra o confrade Waldomiro da Silva Santos, este apresentou o resumo da situação 
financeira da USE acusando o saldo de Cr$ 83.901,60 em 26-4-52. 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, lida e aprovada, assino com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 26 de abril de 1952. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 10 de maio de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez de maio de 1952, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se a DE da USE, estando 
presentes os confrades dr. Castro Neves, Waldomiro da Silva Santos, Carlos Jordão da 
Silva, D. R. Azeredo, 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. O confrade Carlos Jordão da Silva leu: 1º) Rascunho do edital de convocação do 
III Congresso Espírita Estadual, o qual foi aprovado; 2º) Carta do Departamento de 
Propaganda sugerindo os nomes dos confrades Danilo Desto, Henrique Maia Ramos, 
Elizeu Rigonatti, Luiz P. C. Branco e Gilberto Gonçalves para representarem a USE em 
reuniões feitas respectivamente na União Federativa Espírita Paulista, Sinagoga Espírita 
Nova Jerusalém, Liga Espírita do Estado de São Paulo e União Municipal Espírita de Santo 
André; nomes esses que foram aprovados; 3º) Pedido do Departamento de Propaganda 
para a USE solicitar à Sinagoga Espírita Nova Jerusalém a cessão de sua sala, e de seu piano 
para ensaios de um grupo de músicos espírita destinados a servir às Uniões Distritais do 
Brás e demais bairros. Deliberou-se transmitir esse pedido à referida Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém. Prosseguindo, o confrade Carlos Jordão da Silva leu o relatório de 28-4-52 do 
CD, bem como os relatórios de 18-4-52 e 8-5-52 do Departamento de Propaganda. Nada 
mais havendo a tratar e feita a prece de encerramento pelo confrade Waldomiro da Silva 
Santos, o confrade dr. Castro Neves deu por findos os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., 
lavrei dos mesmos esta ata que, lida e achada exata, assino com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 10 de maio de 1952. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 17 de maio de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Em 17 de maio de 1952, não houve reunião por falta de número. 
 
 

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

 





Ata de 24 de maio de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro de maio de mil novecentos e cinquenta e dois, à rua Santo Amaro, 362, 
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 e Joaquim Santos 
Jr. O confrade dr. Castro Neves fez a prece de abertura e declarou iniciados os trabalhos. 
Dada a palavra ao confrade Carlos Jordão da Silva, este leu: Relatório do Departamento de 
Propaganda sobre concentrações realizadas no interior; carta da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo comunicando a concessão de seu salão para o próximo Congresso; 
carta da mesma Federação comunicando os nomes de seus representantes no dito 
Congresso; cópia da ata da concentração espírita realizada na Alta Araraquarense; cópia do 
edital de convocação do próximo Congresso. A seguir o confrade Joaquim Santos Jr. 
Lembrou que ele e o confrade dr. Castro Neves ainda não tinham visitado a Mocidade 
Espírita “Lappa” a fim de solucionar a pendência surgida com a fundação da União 
Distrital Espírita “Cairbar Schutel”. Devendo o confrade dr. Castro Neves viajar para a 
Europa dentro de poucos dias, deliberou-se que a visita à Mocidade em apreço será feita 
pelo confrade Joaquim Santos Jr. Este, ao mesmo tempo que aceitou a incumbência, 
esclareceu que, por acúmulo de trabalho particular, não poderá fazer esta visita nos 
próximos dias. Com a palavra o confrade dr. Castro Neves, este solicitou 45 dias de licença, 
visto precisar seguir para a Europa a serviço do país. 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, lida e 
aprovada, assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 24 de maio de 1952. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 07 de junho de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos sete de junho de mil novecentos e cinquenta e dois, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-
se a DE da USE, estando presentes os confrades Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da 
Silva Santos, Wenefledo de Toledo, D. R. Azeredo e Joaquim Santos Jr. Feita a prece de 
abertura pelo confrade Wenefledo de Toledo, o confrade Carlos Jordão da Silva, que 
presidiu à reunião, declarou iniciados os trabalhos, e passou a ler relatórios do 
Departamento de Propaganda; carta do Departamento de Propaganda solicitando a 
indicação do confrade Eden Dutra Nascimento para representante da USE junto à UDE 
“Romeu de Campos Vergal”, digo, “Romeu de Camargo”; relatório do mesmo 
Departamento de Propaganda sobre a concentração regional realizada em Campinas, de 
que resultou a organização da UME daquela localidade, com a participação de oito centros, 
muito embora ali existam, devidamente registrados, mais de cinquenta centros espíritas; 
telegrama do confrade dr. Jaime Monteiro de Barros, agradecendo e declinando por 
motivos de força maior, do convite que a USE lhe fez para ser o orador na noite da 
instalação do próximo Congresso Espírita Estadual; relato1rio geral da Secretaria da USE 
para ser apresentado ao plenário do referido congresso. Deliberou-se: a) reconhecer a nova 
UME de Campinas, conclamando-a a prosseguir com seus esforços no sentido de 
arregimentar os demais centros que dela ainda não participam; b) em virtude da recusa do 
confrade dr. Jaime Monteiro de Barros, atribuir ao confrade Carlos Jordão da Silva a 
incumbência de conseguir outro orador; com relação ao almoço dos congressistas, fica 
deliberado autorizar a Secretaria a alugar na CMTC, por conta da USE, os ônibus que 
forem necessários para o transporte. A seguir o confrade Waldomiro da Silva Santos 
apresentou o seguinte balancete do movimento de caixa, unanimemente aprovado: Saldo 
em 26-4-52: Cr$ 6.791,00, digo: Cr$ 83.901,60; Recebimentos: Cr$ 4.787,50; Pagamentos: 
Cr$ 17.009,30; Saldo em 31-5-52: Cr$ 71.679,80 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e 
nove cruzeiros e oitenta centavos). Nada mais havendo a tratar, o confrade Joaquim Santos 
Jr. 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 achada exata, assino 
com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 07 de junho de 1952. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 1 – 21 de junho de 1952 
Diretoria Executiva Provisória 

 
Ata da primeira reunião da DE da União das Sociedades Espíritas do Estado de São 

Paulo 
 
Aos vinte e um de junho de mil novecentos e cinquenta e dois, à rua Santo Amaro, 362, 
reuniu-se a DEP da USE, estando presentes os confrades Carlos Jordão da Silva, 
Waldomiro da Silva Santos, Wenefledo de Toledo e Joaquim Santos Jr. Feita a prece de 
abertura pelo confrade Waldomiro da Silva Santos, o confrade Carlos Jordão da Silva, na 
presidência, declarou iniciados os trabalhos e passou a ler: a) a ata da sessão em que o 
plenário do III Congresso Espírita do Estado, por unanimidade, prorrogou o mandato da 
DE da União Social Espírita, para a mesma atuar, em caráter provisório até a instalação dos 
órgãos diretores da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo; b) cópia da 
convocação feita aos confrades Eden Dutra Nascimento, Julio de Abreu, Abraão Sarraf, 
Gabriel Ruiz, Sebastião Costa, Da. Luzia Peçanha Camargo Branco, Hugo de Freitas Cunha 
e Manoel de Paula Cerdeira, assessores da DEP; c) cópia da carta escrita à esposa do 
confrade Lins de Vasconcelos, comunicando a ela a homenagem que o plenário do III 
Congresso Espírita do Estado prestou ao seu marido pelos grandes serviços que prestou à 
causa espírita; d) cópia da carta escrita à Diretoria da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo comunicando-lhe a homenagem que o mesmo plenário lhe prestou na pessoa de seu 
presidente; e) cópia da carta escrita à Federação Espírita Brasileira, transmitindo-lhe as 
felicitações do aludido plenário pela forma como vem pugnando pela unificação, bem como 
os votos formulados pelo mesmo para o pronto restabelecimento do confrade Wantuil de 
Freitas. A seguir, o confrade Carlos Jordão da Silva comunicou as providências tomadas 
pela Secretaria da DEP no sentido de serem impressos os novos estatutos da USE e as 
normas para formação de UME e UDE. Leu, em seguida, o programa já elaborado para 
formação de UME e UDE e solicitou plenos poderes para a execução desse programa, bem 
como para fazer, ad-referendum da DEP, as despesas necessárias para esse fim. A DEP 
concedeu, unanimemente, esses poderes. No tocante à questão da L.A.P.P.A. e UDE 
“Cairbar Schutel”, ficou resolvido que, no último sábado de junho corrente, os confrades 
Carlos Jordão da Silva e Joaquim Santos Jr. visitarão aquela Mocidade, procurando 
harmonizar a situação. Nessa altura dos trabalhos chegaram os confrades Julio de Abreu, 
Manoel de Paula, Sebastião Costa e Luiza P. C. Branco. O confrade Carlos Jordão da Silva 
leu o programa para a execução das deliberações do III Congresso e deu a conhecer a esses 
confrades as funções que lhes foram atribuídas. O confrade Julio de Abreu sugeriu urgência 
no registro do nome do jorna da USE, sendo sua sugestão aprovada. Foram por fim 
confiados aos confrades Julio de Abreu e Manoel de Paula Cerdeira, a elaboração de 
sugestões para o regimento dos conselhos das UME e UDE. Nesse momento chegaram os 
confrades Abraão Sarraf e Hugo de Freitas Cunha. Nada mais havendo a tratar, a confrade 
Da. Luiza P. C. Branco fez a prece de encerramento e o confrade Carlos Jordão da Silva 
deu por findar os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta que, lida e 
aprovada, vai por mim e pelos demais membros da DEP assinada. 
 
São Paulo, 21 de junho de 1952. 
 
Assinaturas. 









Ata # 2 – 12 de julho de 1952 
Diretoria Executiva Provisória 

 
Ata da 2ª reunião da DEP da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 

 
Aos doze de julho de mil novecentos e cinquenta e dois, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-
se a DEP da USE, estando presentes os confrades Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da 
Silva Santos, Wenefledo de Toledo e Joaquim Santos. Feita a prece de abertura pelo 
confrade Waldomiro da Silva Santos, o confrade Carlos Jordão da Silva, na presidência, 
declarou abertos os trabalhos e passou a ler a súmula da ata da reunião de 7-6-1952 do 
Conselho Federativo Nacional; carta do Instituto Espírita de Educação solicitando o 
concurso da USE para o pagamento do aluguel do prédio onde ambos estão instalados. 
Deliberou-se: considerando que o Instituto ocupa a maior e melhor parte do prédio, a USE 
concorrerá com um terço de aluguel. Em seguida, o confrade Carlos Jordão da Silva leu: 
Relatório do confrade Eden Dutra Nascimento; relatório do Departamento de Organização 
e Propaganda; ata da reunião em que foram eleitos os órgãos diretores da UDE Cairbar 
Schutel. Com a palavra o confrade Waldomiro da Silva Santos, apresentou o seguinte 
balancete do movimento de caixa: Saldo em 31-5-52: Cr$ 71.679,80; Recebimentos: Cr$ 
362,50; Pagamentos: Cr$ 16.833,80; Saldo em 28-6-52: Cr$ 55.208,50. Quanto às eleições 
para formação de Uniões Distritais e Municipais, deliberou-se recomendar aos membros 
do Departamento de Organização e Propaganda se abstenham de sugerir nomes para a 
constituição dos órgãos diretores das mesmas, deixando sempre às assembleias ampla 
liberdade de ação, só interferindo quando notarem que essas assembleias, por si sós, não 
conseguem eleger digo formar aqueles órgãos. Nada mais havendo a tratar, o confrade 
Joaquim Santos Jr. fez a prece de encerramento e o confrade Carlos Jordão da Silva declarou 
findos os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata que, lida e aprovada, 
assino com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 12 de julho de 1952. 
 
Assinaturas. 







Ata # 3 – 31 de agosto de 1952 
Diretoria Executiva Provisória 

 
Ata da III reunião da Diretoria Executiva Provisória da União das Sociedades Espíritas do 

Estado de São Paulo 
 
Aos trinta e um de agosto de mil novecentos e cinquenta e dois, à rua Santo Amaro, 
número trezentos e sessenta e dois, reuniu-se a DEP da USE, estando presentes os confrades 
dr. Castro Neves, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva Santos, Wenefledo de Toledo 
e Joaquim Santos Jr. Feita a prece de abertura, pelo confrade Waldomiro da Silva Santos, 
o confrade dr. Castro Neves declarou iniciados os trabalhos e disse já estar informado sobre 
as providências tomada em sua ausência para a execução das determinações do III 
Congresso Espírita do Estado, afirmando seu propósito de contribuir para a inteira 
execução dessas determinações, cooperando, assim, para as finalidades da USE. Com a 
palavra o confrade Carlos Jordão da Silva, este manifestou a satisfação da DEP por estar de 
volta o confrade dr. Castro Neves. Disse, em seguida, que prosseguem normalmente os 
trabalhos de formação dos Conselhos Regionais e Metropolitano e deu conta de sua recente 
viagem ao Paraná, onde apresentou a USE nas comemorações do cinquentenário de 
fundação da Federação Espírita Paranaense. Comunicou por fim que se demitiram do 
Departamento de Mocidades as confrades Nancy Puhlmann e Nair de Moura, 
considerando que é interessante deixar a cargo da futura diretoria da USE a reorganização 
desse Departamento, que deve, aliás, ser estimulado para realizar suas outras finalidades. 
Dada a palavra ao confrade Waldomiro da Silva Santos, este apresentou o seguinte resumo 
da situação financeira da USE: Saldo em 28-6-52: Cr$ 55.208,50; Recebimentos: Cr$ 
801,00; Pagamentos: Cr$ 4.148,30; Saldo em 31-7-52: Cr$ 51.861,20 (cinquenta e um mil, 
oitocentos e sessenta e um cruzeiros e vinte centavos). 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, 
lida e achada exata, assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 31 de julho de 1952. 
 
Assinaturas. 







Ata # 4 – 20 de setembro de 1952 
Diretoria Executiva Provisória 

 
Ata da IV reunião da DPE da USE 

 
Aos vinte de setembro de 1952, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se a DEP da USE, estando 
presentes os confrades dr. Castro Neves, Carlos Jordão da Silva, 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 e 
deu a palavra ao confrade Carlos Jordão da Silva, o qual leu: a) Carta da Liga Espírita do 
Estado de São Paulo, comunicando que seus representantes no Conselho Deliberativo 
Estadual os confrades Eurípedes de Castro e Alpiste Gomes, bem como suplentes destes os 
confrades Erico Rodrigues e Artur Souza Reis; b) Relatórios do Departamento de 
Propaganda comunicando a formação da UDE do Cambuci e dos seguintes Conselhos 
Regionais: Sexta Região, com sede em Avaré, oitava Região, com sede em Bauru, Quinta 
Região, com sede em Casa Branca; nesse mesmo relatório consta a formação da UME de 
S. José do Rio Preto, Catanduva, Novo Horizonte, Tabapuan e Botucatu. A seguir o 
confrade Waldomiro da Silva Santos apresentou o seguinte balancete do movimento de 
caixa, unanimemente aprovado: Saldo em 31-7-52: Cr$ 51.861,20; Recebimentos: Cr$ 
195,00; Pagamentos: Cr$ 11.058,90; Saldo em 31-8-52: Cr$ 40.997,30 (quarenta mil, 
novecentos e noventa e sete cruzeiros e trinta centavos). Usando novamente da palavra, o 
confrade submeteu a aprovação a circular No 52 a ser enviada pela DEP a propósito da 
instalação, em 12-10-52, do Conselho Deliberativo Estadual e eleição da futura Diretoria 
Executiva da USE. Leu, em seguida, uma carta enviada a USE, em 15 de setembro corrente, 
pelo confrade Eurípedes de Castro; tomado conhecimento dos termos dessa carta, concluiu 
a DEP que o assunto escapa à sua alçada. Nada mais havendo a tratar, o confrade 
Waldomiro da Silva Santos fez a prece de encerramento e o confrade dr. Castro Neves 
declarou encerrados os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata, que, 
lida e assinada, digo aprovada, assino com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 20 de setembro de 1952. 
 
Joaquim Santos Jr. 
 
E.T.: O movimento de caixa citado nesta ata é o seguinte: Saldo em 31-7-52: Cr$ 51.861,20; 
Recebimentos: Cr$ 195,00; Pagamentos: Cr$ 10.558,90; Saldo em 31-8-52: Cr$ 41.497,30. 
 
Assinaturas. 







Ata # 5 – 4 de outubro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Ata da V reunião da DE Provisória 

da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
 

Aos quatro de outubro de mil novecentos e cinquenta e dois, domingo, à rua Santo Amaro, 
362, reuniu-se a DEP da USE, estando presentes os confrades dr. Castro Neves, Carlos Jordão 
da Silva, Waldomiro da Silva Santos, Wenefledo de Toledo e Joaquim Santos Junior. Feita a 
prece de abertura pelo confrade Carlos Jordão da Silva, o confrade dr. Castro Neves declarou 
abertos os trabalhos. Com a palavra o confrade Carlos Jordão da Silva, este leu: Relatório da 
DEp a ser apresentado à Assembleia a ser realizada em doze do corrente, na Federação Espírita 
do Estado de S. Paulo, para a instalação do Conselho Deliberativo Estadual da USE. 
Comunicou, em seguida, que a Secretaria tinha telegrafado à Federação Espírita Brasileira 
congratulando-se com ela pela passagem de mais um aniversário da assinatura do Pacto Áureo 
e da encarnação de Kardec, bem como à União Espírita Mineira, felicitando-a pela realização 
do II Congresso Espírita Mineiro, no qual, aliás, a USE foi representada pelos confrades dr. 
Monteiro de Barros e Manso Vieira. O confrade Carlos Jordão da Silva informou que a USE 
remeteu à União Espírita Mineira material para cooperar com ela no trabalho de unificação 
naquele Estado. Com a palavra o confrade Waldomiro da Silva Santos, este apresentou os 
seguintes balancetes do movimento de caixa, unanimemente aprovados: 1º Saldo em 31-8-
1952: $ 41.497,30; Recebimentos: $ 120,00; Pagamentos: $ 6.665,50; Saldo em 27-9-1952: $ 
34.951,80 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e um cruzeiros e oitenta centavos). 2º 
Saldo em 27-9-1952: $ 34.951,50; Pagamentos: $ 2.671,50; Saldo em 4-10-1952: $ 32.280,30 
(trinta e dois mil, duzentos e oitenta cruzeiros e trinta centavos). Tendo havido proposta para 
a USE oferecer um almoço ou chá aos participantes da Assembleia para instalação dos novos 
órgãos desta entidade, a DEP deliberou não aceitar essa proposta por julgá-la inoportuna. Nada 
mais havendo a tratar, o confrade Carlos digo Waldomiro da Silva Santos fez a prece de 
encerramento e o confrade Castro Neves deu por findos os trabalhos. Eu, Joaquim Santos Jr., 
lavrei dos mesmos esta ata, que, lida e achada exata, assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 4 de outubro de 1952. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 6 – 11 de outubro de 1952 
Diretoria Executiva Provisória 

 
Ata da VI reunião da DE Provisória da USE 

 
Aos onze de outubro de mil novecentos e cinquenta e dois, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se 
a DEP da USE, estando presentes os confrades dr. Castro Neves, Carlos Jordão da Silva, 
Wenefledo de Toledo, Waldomiro da Silva Santos e Joaquim Santos Junior. A prece de 
abertura foi feita pelo confrade Wenefledo de Toledo. Pelo confrade Carlos Jordão da Silva foi 
dada a esclarecer a DEP a outorga à USE pelo II Congresso Espírita Mineiro, reunido em Belo 
Horizonte, nos primeiros dias do corrente mês, do certificado de cooperação  participante 
daquele Congresso, e como tal, beneficiário das vantagens e compromissos do Pacto Áureo de 
5-10-1949. Registrando o gesto fraternal dos espíritas do vizinho Estado, a DEP deliberou 
consignar também sua congratulação com os confrades dr. Luiz Monteiro de Barros e Manso 
Vieira pela representação da USE naquele conclave. Pelo confrade Jordão ainda foi dado 
conhecimento à DEP de um telegrama do confrade Wantuil de Freitas em nome da FEB 
comunicando o comparecimento de representante daquela entidade na solenidade de 12 do 
corrente de posse do novo CD da USE. Deu conhecimento, demais disso, de outras cartas e 
telegramas relativos à rotina do trabalho da Secretaria. Finalmente a DEP tomou em 
consideração o anteprojeto de regimento interno das Uniões Municipais Espíritas destinado a 
complementar a organização da USE. Tendo em vista a instalação no dia de amanhã do novo 
C.D. Estadual, a DEP deliberou deixar ao critério desse Conselho a resolução do assunto, uma 
vez que não decorrerá dessa decisão da DEP qualquer prejuízo para as atividades das referidas 
Uniões. Pelo confrade Waldomiro da Silva Santos foi apresentado o balancete do movimento 
de caixa de 4 a 11 de outubro corrente, como segue: Saldo em 4-10-52: $ 32.280,30; Juros 
contados no Banco Comercial: $ 1.003,00; idem na Caixa Econômica: $ 592,00; Pagamentos: 
$ 3.471,30; Saldo nesta data: $ 30.404,00 (trinta mil quatrocentos e quatro cruzeiros). Pelo 
confrade dr. Castro Neves foi dito: que sendo esta a última reunião da DEP desejava declarar 
seus sentimentos da mais profunda fraternidade por todos os que foram companheiros nesta 
diretoria, bem como a quantos prestaram real e desinteressada cooperação para que se 
concretizassem os ideais de unificação associativa do Espiritismo neste Estado. Disse ainda que 
julgava próprio e lícito ressalta também o êxito do sentimento de fraternidade entre todos os 
componentes da DE desde a escolha de 1950, estando certo de que assim interpretava as 
emoções de todos os que aqui se encontravam presentes. Finalmente augurou o mais pleno 
êxito às atividades dos novos órgãos diretivos da USE que amanhã deverão instalar-se, 
concluindo por afirmar que tudo realizara, que estivesse ao seu alcance, de igual modo a como 
agiram seus companheiros da DE, para o mais cabal desempenho de suas atribuições, sem a 
menor eiva de dúvida quanto à amplitude e à significação dos máximos objetivos da USE. Pelos 
confrades Carlos Jordão da Silva, Wenefledo de Toledo, Waldomiro da Silva Santos e Joaquim 
Santos Júnior foi ressaltada a identidade de sentimentos e a igualdade de propósitos que foram 
os fundamentos da atuação da DE no seu período normal de mandato e na prorrogação que 
lhe foi determinada pelo III Congresso Espírita do Estado. Nada mais havendo a tratar, e feita 
a prece de encerramento pelo confrade dr. Castro Neves, este declarou encerrados os trabalhos. 
Eu, Joaquim Santos Jr., lavrei dos mesmos esta ata, que, lida e assinada digo achada exata, 
assino com os demais presentes. 
 
São Paulo, 11 de outubro de 1952. 
 



Assinaturas. 
 
Observação: As atas anteriores não foram regularmente numeradas. A partir de 21-6-52, fase 
de prorrogação do mandato da DE pelo 3º Congresso Estadual Espírita, até 11 de outubro de 
1952, as atas indicaram o número das reuniões: de 1ª a 6ª reuniões. Diante do exposto, adotarei 
a numeração inicial para a gestão da DE eleita em 12 de outubro de 1952, da seguinte forma: 
“Ata No ...“. 
 
Secretário da DE: Abraão Sarraf. 









Ata # 1 – 19 de outubro de 1952 
Diretoria Executiva Provisória 

 
Aos dezenove de outubro de mil, novecentos e cinquenta e dois, às nove horas, na sede da 
USE, à Rua Santo Amaro, 362, na cidade de São Paulo, reuniram-se os membros da diretoria 
executiva da USE, pela primeira vez, depois de sua eleição pela Assembleia Geral do Conselho 
Deliberativo Estadual, realizada aos doze de outubro de 1952, na conformidade dos novos 
estatutos e por determinação do III Congresso Espírita Estadual, para tratar das atribuições 
executivas que lhe competem. Compareceram os seguintes diretores: dr. Luiz Monteiro de 
Barros, presidente; Carlos Jordão da Silva, secretário geral; profa. Luiza Peçanha de Camargo 
Branco, 1ª secretária; Abraão Sarraf, 2º secretário; Delmiro Garcia, 1º tesoureiro; dr. Julio de 
Abreu Filho, 2º tesoureiro. Estiveram ausentes: José Herculano Pires, vice-presidente e dr. 
Agnaldo Martins Caldas, procurador, este residente na cidade de Lins. O dr. Monteiro de 
Barros preside os trabalhos. É feita a prece de abertura. Com a palavra o presidente enalteceu 
a USE, cuja missão, de unificar e orientar as sociedades espíritas do Estado, deverá ser realizada 
fielmente e movida, sobretudo, pelo sentimento de amor, como desejam N. S. Jesus Cristo e 
seus emissários espirituais. Expediente: Confrade Jordão relata as atividades da secretaria geral, 
demonstrando que está em dia com seus deveres. Conclui dizendo que estão prontos os 
documentos exigidos pela lei para a movimentação financeira da USE. Entregou ao confrade 
Delmiro Garcia, 1º tesoureiro, a documentação composta de:  um exemplar dos novos estatutos 
devidamente autenticado pelo Cartório do 1º Ofício; uma certidão de registro da ata de 
instalação do CDE e eleição da DE e um exemplar do “Diário Oficial” com ambas as 
publicações. Instruiu ainda o 1º tesoureiro para o preenchimento de fichas bancárias, 
reconhecimento de firma e outros detalhes, a fim de poder exercer legalmente seu cargo. 
Retomando a palavra o confrade presidente lê o cap. VII, art. 32, dos estatutos e pede a 
indicação de nomes para serem organizados os departamentos. Desses nomes indicados e com 
a aprovação unânime foram criados digo preenchidos todos os departamentos estatutários da 
USE. Ficaram assim constituídos: Departamento de Doutrina: presidente, José Herculano 
Pires; dr. Luiz Monteiro de Barros, dr. Sergio Valle e dr. Julio de Abreu Filho. Departamento 
de Educação: presidente, Carlos Jordão da Silva; Pedro de Camargo, Anselmo Gomes e Emílio 
Manso Vieira. Departamento de Assistência Social: presidente, Delmiro Garcia, dr. Ary Lex, 
Dna. Ana Geminiani Motta e Nancy Puhlmann. Departamento de Mocidade: presidente, dna. 
Luiza Peçanha de Camargo Branco, Cícero Pimentel, Heitor S. Cardoso e srta. Neide 
Bartelotti. Departamento de Publicidade: presidente, dr. Julio de Abreu Filho, Herculano 
Pires, profa. Luiza P. C. Branco e Heitor Cardoso. Departamento de Organização e 
Propaganda: presidente, Abraão Sarraf, Coronel Ary Lopes, Sebastião Costa e Paulo Alves de 
Godoy. Departamento Jurídico: presidente, dr. Agnaldo Martins Caldas, dr. Francisco Carlos 
de Castro Neves, dr. Nero de Macedo e dr. Fabio Montenegro. O critério adotado foi o 
seguinte: uma comissão diretora de três membros presidida pelo diretor que representa o 
departamento junto à DE e ao CDE, consoante aos estatutos, no cap. IV, “Da Diretoria 
Executiva”. Em seguida usam da palavra os confrades dr. Monteiro de Barros, dr. Julio de 
Abreu Filho, Carlos Jordão da Silva e Abraão Sarraf, cada qual, em resumo, propõe a 
planificação das atividades da USE. Ficou aprovada a elaboração de um plano geral de 
atividades da USE pelo período de 12 meses. Depois de amplas exposições sobre o assunto 
ficou resolvida a constituição de uma comissão para esta tarefa, integrada pelos confrades dr. 
Julio de Abreu Filho, Carlos Jordão da Silva e Abraão Sarraf. Cita o confrade presidente ainda 
o cap. III, art 7º, parágrafo 1º e cap. VII, art. 33, ambos referentes aos regimentos internos dos 
órgãos da USE. O assunto é debatido e chegou-se à seguinte resolução: tendo o dr. Julio um 



trabalho de sua autoria e havendo outros do mesmo assunto, constituiu-se comissão de três 
diretores para o aproveitamento desses trabalhos na elaboração de um regimento interno para 
os CR, CM, UDEs e UMEs. A comissão foi composta pelos confrades dr. Julio, Jordão e Sarraf. 
Dr. Julio de Abreu Filho propôs sejam cumpridas as resoluções dos congressos anteriores, 
aquelas que foram preteridas, talvez pela falta de tempo. Dna. Luiza pede um exemplo, que é 
dado: “a legalização do exercício da mediunidade”, que deverá ser conseguida através dos canais 
competentes. Lembra ainda o dr. Julio da instalação da USE em outro prédio, uma vez que 
onde está não poderá permanecer senão até o fim do ano corrente, quando será demolido. 
Referiu-se o mesmo confrade sobre as tribunas das ex-patrocinadoras da USE, que deverão ser 
retomadas, assim como as colunas de jornais a cargo da USE. Ofereceu-se para tratar desse 
assunto o confrade dr. Monteiro de Barros, junto àquelas sociedades espíritas. O confrade 
Jordão abordou a situação financeira da USE, sugerindo a aplicação do fundo existente em 
aquisição de bônus rotativos, citando a iniciativa da FEESP, obtendo desta forma melhor renda 
que pelos depósitos bancários. Este assunto, como o referente à sede da USE, não logrou 
nenhuma decisão. Foi marcada nova reunião da DE para o dia 9-11 às 9 hs. Não havendo 
outro assunto a tratar, o confrade presidente declarou encerrada a reunião, fazendo a prece 
dna. Luiza Peçanha. Eu, secretário da DE, fiz anotação de tudo que ocorreu e lavrei a ata, que 
assino. 
 
Abraão Sarraf, em 19 de outubro de 1952. 
 
Assinaturas. 









Ata # 2 – 9 de novembro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove de novembro de mil, novecentos e cinquenta e dois, às nove horas, na sede da USE, 
à Rua Santo Amaro, 362, Capital, reuniram-se os membros da DE da USE, para tratar das 
atribuições executivas que lhe competem. Assinaram a folha de presença os seguintes diretores: 
dr. Luiz Monteiro de Barros, José Herculano Pires, Carlos Jordão da Silva, Abraão Sarraf, 
Delmiro Garcia Rodrigues e dr. Julio de Abreu Filho. Assinalamos a ausência da profa. Dna. 
Luiza Peçanha de Camargo Branco e do dr. Agnaldo Martins Caldas. Por convocação da USE, 
compareceram os membros integrantes das comissões diretoras dos departamentos da USE: 
dr. Sergio Valle, srta. Neide Bartelotti, Emílio Manso Vieira, Heitor S. A. Cardoso, dna. Anna 
Gemignani Motta, Sebastião Costa, Nancy Puhlmann e Cícero Pimentel. O dr. Castro Neves 
aprovou sua indicação por escrito. Aceitaram também a indicação de seus nomes os confrades 
Pedro de Camargo, dr. Fabio Montenegro, profa. Luiza Branco e dr. Nero de Macedo. – 
Assumiu a presidência o dr. Monteiro de Barros. Fez a prece de abertura o dr. Julio de Abreu. 
O confrade presidente mandou que os membros dos departamentos acima registrados 
assinassem a folha de presença e os considerou empossados. Em seguida foi lida a ata da 
reunião anterior e posta à apreciação da mesa. O confrade Jordão opõe-se à designação de 
“presidente”, conferida ao diretor que representa determinado departamento. Cita os 
estatutos, onde não consta a qualidade de “presidente” ao diretor representante do 
departamento junto à DE e ao CDE. Dr. Julio argumenta em sentido contrário e julga que ao 
diretor executivo compete presidir o departamento que representa. Outras opiniões foram 
aventadas sem lograr efeito. Acha o confrade Jordão que o assunto não oferece dúvida por estar 
claro nos estatutos. Em seguida a ata foi assinada, pelos diretores, que a aprovaram. Expediente: 
O confrade secretário geral apresenta as atividades da secretaria. Fez as convocações para a 
reunião do CDE para o dia 23 de novembro, às 9 horas. Citou os nomes dos membros dos 
departamentos da USE que aceitaram sua indicação. Leu a carta do Conselheiro honorário da 
USE, dr. Castro Neves, em termos carinhosos e fraternais, aceitando sua indicação para 
integrar a comissão diretora do departamento jurídico. Leu carta da Federação Espírita 
Brasileira referente ao aniversário do Pacto Áureo de 5 de outubro. A secretaria confeccionou 
e remeteu aos Centros Espíritas folhas de adesão, a fim de concretizar a organização da USE.  
Providenciou a representação da USE junto à Semana Espírita de Barretos, aonde seguiu o dr. 
Manoel Paula Cerdeira. Está providenciando a convocação de representantes de mocidades 
espíritas distritais para integrarem o Departamento de Mocidade. O confrade Jordão pondera 
as dificuldades encontradas para atender aos crescentes serviços de secretaria. Pede a fixação 
de verba suficiente e a indicação do título desta conta. O assunto foi examinado 
cuidadosamente por todos, logrando boa solução: o confrade presidente autoriza à Secretaria 
Geral a gastar até a importância de Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) mensalmente, além 
das despesas tituladas, sob o título de “ajuda de custo”. Prosseguindo, o confrade secretário 
geral acusa a comunicação do Conselho Metropolitano sobre a eleição de sua comissão 
executiva, que ficou constituída de oito membros: Dr. Julio de Abreu Filho, presidente; 
Coronel Ary Lopes, vice-presidente; 1º secretário, Sebastião Costa; 2º secretário, Tenente João 
da Silva Tempestade; 1º tesoureiro, Henrique Ramos; 2º tesoureiro, Monir Stefan; diretor de 
estudos, dr. Manoel de Paula Cerdeira; diretor de Assistência Social, Manoel da Costa. O 
confrade Herculano Pires, vice-presidente, congratulou-se pela feliz escolha dos nomes 
integrantes da CE do CM. O confrade Jordão faz referência a um comunicado da 4ª Região – 
Taubaté, pondo a USE a par do pedido feito pela sra. Anita Brisa àquele CRE para dar sua 
colaboração oficial à construção de hospital para tuberculosos, em Campos do Jordão. 



Respondeu a Secretaria Geral ao CRE da 4ª Região, dizendo que a USE desconhece a 
existência dessa obra e seus fundamentos, não podendo, portanto, dar apoio. Não impede, 
porém, que particularmente os Centros Espíritas ajudem aquela obra. Apresenta carta do CM 
que diz estar elaborando um plano de trabalho como contribuição ao Plano Geral de um ano 
da USE. Tomando a palavra o dr. Julio de Abreu Filho, que é o presidente do CM, consulta a 
DE sobre a criação de uma “mesa redonda”, sob a responsabilidade do CM, onde espíritas 
cultos e experimentados debaterão os mais variados temas relacionados com o Espiritismo e 
suas atividades. Aliás, dr. Julio fez clara e feliz exposição, ressaltando o caráter informativo e 
não deliberativo da mesa redonda e a razão porque deverá ser da alçada do CM. Tendo sido 
objetada a ideia inicialmente, pelo confrade Jordão; achando que deva ser de alçada da DE o 
confrade Herculano Pires, as razões apresentadas pelo dr. Julio convenceram a todos, logrando 
aprovação de sua proposta, isto é, que se promova a “mesa redonda”, sob os auspícios do CM. 
Em seguida dr. Julio cita o art. 54 dos Estatutos; pede que se faça uma carta dirigida ao dr. 
Castro Neves, solicitando seus bons ofícios para o levantamento do dinheiro da subvenção. 
Propõe ainda dr. Julio a feitura de um trabalho sobre o “sincretismo religioso”; ainda é o nobre 
confrade que relembra resoluções de congressos espíritas anteriores, que não tiveram 
cumprimento, apelando para que avivemos nossa mente sobre elas ... A essa altura, ainda não 
tendo esgotado sua lista das questões que preparara para apresentar nesta reunião, intervêm os 
confrades Jordão e Herculano: o primeiro pede ao dr. Julio que apresente uma relação dos 
assuntos em questão, por escrito, para serem examinados oportunamente e o segundo 
procurando aliviar o sentido de gravidade sugerido pelo dr. Julio, quanto às resoluções dos 
congressos passados que foram preteridas ... E estes assuntos não lograram nenhuma 
conclusão. O confrade dr. Julio aborda o caso do jornal “Unificação”, dizendo trazer 
autorização do CM para o seu financiamento por 3 edições; e a seguir o CM custeará 50%. 
Apresenta o plano de lançamento do “Unificação” para o Natal, estando já pronto o “boneco” 
para ser encaminhado à tipografia. Consultado o preço, apresenta o de 4.000 cruzeiros por 
edição. O confrade Herculano Pires faz ponderações judiciosas sobre a delicadeza do assunto, 
dizendo da posição da USE, se não puder assegurar a continuidade, ser a pior possível. Só 
deverá lançar o jornal quando contar com meios para garantir sua circulação por longo tempo. 
Retruca dr. Julio dizendo que é urgente a saída do jornal, para neutralizar os trabalhos 
subterrâneos dos detratores da USE. Opina o confrade Sarraf para que sejam consultados os 
demais órgãos da USE, na reunião do CDE de 23-11, para ser obtida a fixação da sua cota de 
contribuição para esse fim. Nessa ocasião o CM fará também sua contribuição, ou fixá-la-á. E 
desta forma a USE lançará o jornal como, aliás, irá fazer. Todavia o assunto não conseguiu 
solução. Dr. Julio lê carta da USE “Pedro de Alcântara” para o CM assinada pelo ser. Delmiro 
Garcia Rodrigues, presidente daquela UDE. Examinando o assunto ficou resolvido: pedir 
esclarecimentos à Liga Espírita, que está citada na carta e cujo assunto revela gravidade e atenta 
contra o bom conceito da Doutrina. Tesouraria: o confrade tesoureiro apresenta o resumo da 
situação financeira da USE, que é o seguinte até 1º de novembro de 1952: Saldo de caixa 
933,60; Depósito na Caixa Econômica Federal 17.682,60; Depósito no Banco Comercial do 
Estado de São Paulo 8.023,00, dando o total de Cr$ 26.639,20. O resumo do movimento de 
caixa foi apresentado e se acha no arquivo da tesouraria. Foi marcada nova reunião da DE para 
16 de novembro, domingo, às 9 horas, a fim de ser tratado sobre a planificação das atividades 
da USE e sobre os regimentos internos, materiais esses que deverão ser apresentados ao CDE, 
em sua reunião de 23-11-52. Não havendo anotado nada além do que ficou aqui lavrado, e o 
fiz fielmente, como secretário da DE, dato e assino esta ata. 
 
S. Paulo, 9 de novembro de 1952. Assinaturas. 













Ata # 3 – 16 de novembro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezesseis de novembro de mil, novecentos e cinquenta e dois, às nove horas, na sede da 
USE, à Rua Santo Amaro, 362, Capital, reuniram-se os membros da DE da USE, para tratar 
das atribuições executivas que lhe competem. Compareceram os seguintes membros: Dr. Luiz 
Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Profa. Luiza Peçanha Camargo Branco, Abraão 
Sarraf, Delmiro Rodrigues Garcia e Dr. Julio de Abreu Filho. Notamos a ausência dos srs. Vice-
presidente e Procurador. A confrade Profa. Luiza P. C. Branco justificou sua ausência à reunião 
de 9 deste, tendo nesse dia estado em Itu, como membro da comissão da Cruzada Militar, onde 
foi instalado o núcleo da Cruzada, organização espírita ligada à USE. Após a prece inicial, o 
confrade presidente apresenta a seguinte orientação para os trabalhos: 1º, Leitura da ata 
anterior; 2º, Expediente; 3º, Ordem do Dia: Regimento Interno e Plano e Trabalho Anual e 
4º, Outros Assuntos. O secretário fez a leitura da ata no 2. Posta à apreciação pelo confrade 
presidente, foi aprovada e assinada pelos presentes. O confrade Jordão deu conta do 
expediente, declarando que a secretaria está em dia. Passamos à Ordem do Dia, sobre o assunto 
principal desta reunião. A comissão encarregada da elaboração dos regimentos internos da 
USE e do Plano de trabalho por um ano apresentou os trabalhos, que foram examinados. Os 
Regimentos Internos do CDE, da UMEs e UDEs e dos Departamentos serão encaminhados 
para o CDE, que se reunirá a 23 de novembro. O Plano Anual de Trabalho foi aprovado por 
unanimidade, em suas bases. O plano abrange disposições dos Estatutos e resoluções do 3º 
Congresso Espírita Estadual. Será distribuído, segundo a natureza dos trabalhos, pelos 
departamentos da USE, aos quais compete sua execução, sob a direção superior da DE. Propõe 
o confrade Sarraf que sejam enviadas cópia o Plano para a apreciação das quatro 
patrocinadoras. Examinada a proposta mereceu aprovação de todos. Dr. Julio pondera sobre 
os seguintes pontos: 1º - instalação da USE, conforme artigo 55 dos estatutos. São duas 
palavras: “Examinemos locais para a sede e definamos para o futuro a ideia de compra, tendo 
em vista o plano da Federação Estadual. 2º - “Examinemos as resoluções dos Congressos, cuja 
execução cabe à USE, respeitando assim, aqueles conclaves e calando a campanha malévola 
contra ela”, e 3º - “Tornemos, ao menos,  providências elementares para o lançamento de 
“Unificação” a saber: registo do nome, licenças, preparo de material de rotina, contacto 
indispensável com os CRs e CM e seus elementos componentes”. Sobre o ponto 1º, declarou 
o confrade Jordão que o prédio onde está instalada a USE não será demolido antes de um ano, 
podendo permanecermos nele até o fim de 1953, pelo menos. E sobre este assunto nada mais 
foi dito. Respeito ao ponto 2º, cuja importância foi ressaltada, a USE considera que se algumas 
resoluções dos congressos passados não foram executadas, naturalmente por escassez de tempo 
e de meios, poderão elas voltarem à sua atenção, se e quando possíveis. Quanto ao 3º ponto, 
foi aprovado, isto é, que sejam tomadas as providencias iniciais, como a legalização do órgão 
“Unificação”, etc. Passando a “Outros Assuntos”, propostas pelo confrade presidente, ficou 
resolvido o seguinte: o local para a reunião do CDE será na sede da USE. Fomos cientificados 
da oferta à USE para redigir suas notas ocupando uma seção no jornal “O Evangelho”. Esta 
oferta do dr. João Batista Pereira, seu diretor, poderá ser aceita pela USE, depois de verificar a 
posição doutrinária e a ética do seu periódico. Referiu-se o confrade presidente à convocação 
dos suplentes ao CM que irá fazer brevemente. Sendo estes os assuntos tratados na presente 
reunião, eu, secretário da DE lavrei de tudo a ata, que assino. 
 
São Paulo, 16 de novembro de 1952. Assinaturas. 









Ata # 4 – 30 de novembro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos trinta de novembro de mil, novecentos e cinquenta e dois, às nove horas, na sede da USE, 
à Rua Santo Amaro, 362, Capital, reuniram-se os membros da DE da USE para tratar das 
atribuições executivas que lhe competem. Compareceram e assinaram a folha de presença os 
seguintes diretores: dr. Luiz Monteiro de Barros, José Herculano Pires, Carlos Jordão da Silva, 
Profa. Luiza Peçanha Branco, Abraão Sarraf e Delmiro G. Rodrigues. Estiveram ausentes o sr. 
Julio de Abreu Filho e dr. Arnaldo Martins Caldas. Atendendo à convocação da DE, 
compareceram os seguintes membros dos departamentos da USE: Dr. Francisco Carlos de 
Castro Neves e Fabio Montenegro, do Departamento Jurídico; Srtas. Nancy Puhlmann e dr. 
Ary Lex, do Departamento de Assistência Social; Cel. Ary Lopes e Sebastião Costa, do 
Departamento de Organização e Propaganda; Heitor S. A. Cardoso, Cícero Pimentel e srta. 
Neide Bartelotti, do Departamento de Mocidades. – O confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, 
presidente da DE, congratulou-se pela presença do dr. Fabio Montenegro, indicado para 
integrar o Departamento Jurídico, considerando-o empossado. O Departamento de Assistência 
Social apresentou um trabalho, que foi lido e defendido pela srta. Nancy Puhlmann. O plano 
foi aprovado e será enquadrado no plano geral da USE. Demais departamentos não 
apresentaram trabalhos. O Departamento Jurídico foi consultado sobre o “quórum” do CDE, 
em face dos novos estatutos. A consulta visa o esclarecimento sobre se, de acordo com a letra 
dos estatutos, os conselheiros eleitos para a DE deverão ser substituídos no CDE pelos 
respectivos suplentes. Esta é a tese do confrade presidente, que sendo apresentada ao Conselho 
em sua reunião de 23-11, não logrou solução, por isso que foi encaminhada ao Departamento 
Jurídico. Os drs. Castro Neves e Fabio Montenegro examinaram o assunto e vão apresentar 
parecer por escrito. Foram dispensados os representantes dos departamentos, permanecendo 
os membros da DE para os trabalhos. O confrade presidente convida o confrade Herculano 
Pires para fazer a prece. Leitura da ata no 3. Feita a leitura, o confrade presidente convida os 
diretores para apreciarem a ata. Foi aprovada e os membros da DE, presentes a assinaram. 
Expediente: O confrade Jordão, Secretário-Geral, toma a palavra para apresentar o expediente: 
uma carta endereçada pela “Associação Beneficente dos Centros Espíritas do Ipiranga” à USE 
pedindo instruções sobre o “Congresso de Paz” em Viena, a fim de dar apoio oficial, por meio 
de mensagem recomendando-o aos espíritas. O assunto foi minuciosamente examinado e ficou 
firmada a posição da USE, negando qualquer apoio ou recomendação a esse Congresso, que 
vem se prestando como instrumento de política, já condenada pelas autoridades brasileiras. 
Encarregou-se o confrade vice-presidente, sr. Herculano Pires, de redigir resposta à carta, cujos 
dizeres foram objeto de exame de todos os diretores presentes, aprovando-as na íntegra. Foi 
examinada a súmula das deliberações do CD para ser enviada cópia aos órgãos da USE. Acusou 
a carta, o seu recebimento, da Sociedade de Estudos Espíritas “3 de Outubro”, pedindo o apoio 
da USE para a construção do hospital para tuberculosos em Campos do Jordão. Relacionando 
com o assunto, apresentou também carta do Dr. Manoel Cerdeira (cópia) que pertencia àquela 
Sociedade, cujo contendo se refere ao seu pedido de demissão da comissão promotora do 
hospital. Esse material foi entregue ao confrade Herculano Pires para seu exame e parecer. A 
Secretaria Geral fará carta dirigida ao Instituto de Educação, solicitando a sala principal do 
prédio para as reuniões da USE. Departamentos criados. Tendo sido criados diversos 
departamentos, aprovados pelo CDE, ficaram constituídos da seguinte forma: Departamento 
de Finança: srs. Américo Montagnini, Apolo Oliva Filho, Carlos Dias, Francisco Guimarães, 
representando-o junto à DE e o CDE o 1º Tesoureiro sr. Delmiro Garcia Rodrigues. 
Departamento Social: Ruth Viana Lameira de Andrade, João Couto, Henrique Ramos, 



Romulo Vanucci, Maestre Silvestre Pirelli. No Departamento de Doutirna foi criado o sub-
departamento de Pesquisas Psíquicas, integrado pelos confrades dr. Ary Lex, dr. Castro Neves, 
dr. Sergio Vale, dr. Odilon Negrão e dr. Manoel de Paula Cerdeira. No Departamento de 
Educação criou-se o sub-departamento de Esperanto, dirigido pelos confrades dr. Arnaldo 
Viana, Horacio Santos e Abraão Sarraf. O confrade Jordão leu o regimento interno do CDE, 
que foi examinado e emendado em diversos pontos, ficando em ordem, para ser copiado e 
remetido aos conselheiros para discussão e aprovação final na próxima futura reunião do CDE, 
ocasião em que serão também aprovados definitivamente os regimentos internos dos órgãos 
da USE. Ressaltou-se naquele regimento, entre outros, este ponto: que os conselheiros da USE, 
representantes de UDEs, de Conselhos Regionais e das patrocinadoras, uma vez sendo eleitos 
para cargos executivos, não serão mais passíveis de substituição, mesmo no caso de decisão 
neste sentido por aqueles representados, durante o exercício em vigência. Todos os diretores 
foram acordes neste ponto, para assegurar a estabilidade da superior direção da USE. A nova 
reunião da DE ficou marcada para o dia 14 de dezembro de 1952, às 9 horas. Dr. Monteiro de 
Barros, que presidiu com sabedoria evangélica a presente reunião, encerrou-a com inspirada 
prece ao Senhor. Eu, secretário da DE, que fiz as anotações de tudo que ocorreu, lavro, dato e 
assino esta ata. 
 
 
S. Paulo, 30/11/52. 
 
Assinaturas. 











Ata # 5 – 14 de dezembro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze de dezembro de mil, novecentos e cinquenta e dois, às nove horas, na sede da USE, 
à Rua Santo Amaro, 362, Capital, reuniram-se os membros da DE da USE para tratar das 
atribuições executivas de sua competência. Compareceram à reunião e assinaram a folha de 
presença os seguintes diretores: dr. Luiz Monteiro de Barros, José Herculano Pires, Carlos 
Jordão da Silva, Profa. Luiza Peçanha C. Branco e Abraão Sarraf. Constatamos a ausência do 
1º e 2º Tesoureiros e do procurador. Por convocação da DE compareceram ainda os confrades 
indicados para integrarem departamentos da USE: Gabriel Ruiz, departamento de 
Propaganda; Carlos Dias, Apolo Oliva Filho e Americo Montagnini, departamento de Finança; 
Arnaldo Viana e Horacio Santos, departamento de Esperanto. O confrade presidente da USE 
considerou-os empossados nos respectivos departamentos. Foi ainda sugerido o nome do sr. 
Trajano Xavier Corrêia para completar o departamento de Finança. Respondendo à pergunta 
do confrade Horacio Santos, disse o presidente que os sub-departamentos devem dirigir-se aos 
Departamentos e estes à DE. O confrade Horacio Santos enalteceu o Esperanto, considerando-
o complemento da doutrina Espírita e prometeu emprestar seu melhor esforço para bem 
cumprir sua tarefa no sub-departamento de Esperanto. Tomando a palavra o confrade Gabriel 
Ruiz disse que se sente grato pela indicação de seu nome para auxiliar do departamento de 
Organização e Propaganda, onde terá oportunidade de servir à Causa. Retiraram-se e a DE 
iniciou seu trabalho. Fez a prece o confrade dr. Luiz, passando à presidência. Confrade Sarraf 
leu a ata no 4, que foi submetida à apreciação dos presentes. Achada de acordo, os diretores a 
assinaram. Confrade Secretário Geral dá conta do expediente de secretaria. Comunica ter 
recebido resposta do Instituto de Educação, que aquiesceu em ceder a sala principal da sede 
para as reuniões da USE. – Foi feita a remessa para as UMEs, UDEs, Conselhos Regionais e 
Metropolitano dos regimentos internos, conforme deliberação do CDE, para serem estudados 
e receberem as alterações necessárias na próxima reunião do CDE. – Acusou recebimento do 
relatório de Bauru, referente às atividades da UME neste exercício. Este trabalho foi entregue 
ao confrade vice-presidente J. Herculano Pires para examinar e dar parecer. – Convite de 
Cachoeira para a USE se apresentar nas festividades de Natal. Convite da UME Lameira de 
Andrade, para sua reunião de encerramento do ano, na sede da Sinagoga. Representará a USE 
o confrade Jordão. – Convite para a 1ª Semana Espírita de Jundiaí, cabendo ao confrade 
Herculano representar a USE nessa cidade. Uma carta de Jaboticabal, do “Templo Espírita 
Universal”, anunciando que foi aprovada moção para que os Centros Espíritas dessa cidade 
comemorem o Natal unidos, ressaltando os benéficos efeitos do trabalho de unificação 
levantado pela USE. – Apresentou ainda o confrade Jordão os relatórios do dr. Cerdeira sobre 
sua participação na Semana Espírita de Santo André e visita ao Vale do Paraíba, 4ª Região, 
onde representou a USE. Nesta altura dos trabalhos recebemos a visita do confrade Orozimbo 
Teixeira e do sr. Giacomo, de Catanduva. O dr. Luiz retira-se para atender ao confrade de 
Catanduva e assume a presidência o confrade Herculano, às 10,20 hs. Consultado se os 
relatórios deviam ser lidos, opina que eles devem ser encaminhados para os departamentos 
respectivos donde voltarão com o devido parecer. – O Secretário Geral leu uma carta da UME 
de Bauru que diz ser de sua pretensão conseguir um prédio que se encontra desocupado para 
transformá-lo em hospital para doenças mentais. Confere aquela UME à USE a iniciativa de 
conseguir a cessão do referido prédio. Resolveu-se confiar esta tarefa ao confrade dr. Castro 
Neves, a quem será entregue o pedido de Bauru. Refere-se o confrade Jordão ter lido no Diário 
Oficial ser da iniciativa da empresa cinematográfica Castelo Filme em fazer a filmagem da vida 
do insigne codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Resolveu-se que a USE se congratule com 



o sábio empreendimento. Reassume o dr. Monteiro de Barros a presidência às 10,50 hs. O 
confrade Herculano com a palavra trata do assunto referente ao hospital de Campos do Jordão, 
para cuja construção foi solicitada a colaboração da USE. Tendo este assunto sido tratado em 
outras reuniões, e na de 14-12 foi apresentada a cópia da carta do dr. Cerdeira, em que pede 
sua demissão de membro da comissão promotora da Sociedade de Estudos “3 de Outubro”, 
expondo os motivos que o levaram a uma decisão radical, foi entregue o material que diz 
respeito ao caaso para o sr. Herculano Pires, que hoje apresentou o seguinte parecer: 
 
“Sr. Presidente da Diretoria Executiva da USE. 
Incumbido de estudar o pedido de adesão e de auxílio da Sociedade de Estudos Espíritas ‘3 de 
Outubro’, desta Capital, e diante da denúncia de situação irregular da mesma, chego às 
seguintes conclusões: 

a) É de suma gravidade a referida denúncia, subscrita por um conselheiro da USE, nome 
de conhecido trabalhador espírita, que merece toda a consideração e fé; 

b) Não podemos, portanto, atender às solicitações da sociedade em causa, antes do 
completo esclarecimento da denúncia supra; 

Objetivando esclarecer o assunto, minha sugestão é a de que se oficie à sociedade, pedindo a 
apresentação de explicações sobre a denúncia do dr. Cerdeira, mormente no tocante à 
inexistência de conta bancária, ao desaparecimento de talões de recibos e ao desvio de 
donativos do hospital para outros fins, bem como provas do seguinte: 

a) Existência de quadro social legalmente organizado; 
b) Situação financeira da sociedade; 
c) Prestação de contas dos festivais e dos donativos recebidos; 
d) Legalidade dos novos estatutos. 

É o que me cabe sugerir. 
 
(Ass) J. Herculano Pires” 
 
Examinado o parecer acima, foi considerado conforme o espírito da USE e, portanto, 
aprovado. O confrade presidente, depois de justificação, convida os demais diretores para tratar 
de assunto delicado em reunião secreta, uma vez que os assuntos principais da DE já estavam 
resolvidos. Dirigimo-nos à sala da Secretaria. Foi apresentada uma carta escrita e assinada pelo 
confrade sr. Sebastião Costa à DE. O confrade Jordão leu-a. Acusava certa senhorinha, aliás 
respeitável e distinta nos meios espíritas, de ter desmerecido a USE, com palavras 
desprimorosas. Esta senhorinha pertence ao quadro de Departamentos da USE. Disse que 
depois do fato, foi, em uma sessão espírita, revelado por um dos espíritos do Centro onde o 
signatário da carta em alusão frequenta, que a referida senhorinha estava sendo vítima de 
influência obsessora de certo espírito de padre. Que a entidade mentora do Centro 
recomendou fizessem prece à senhorinha em questão e o nome dela foi revelado. A carta 
assume aspecto de auto defesa, pois nela o sr. Sebastião alega não ter ofendido a FEESP e antes 
a estima, citando fatos ocorridos no Congresso em que isso foi patenteado. Após leitura da 
carta o dr. Luiz Monteiro de Barros, presidente da USE, narra alguns acontecimentos surgidos 
desse caso. Foi procurado por um confrade (E.C.) em sua casa, às 7 hs da manhã, o qual se 
portou de forma alterada e ameaçadora, fazendo fortes exigências no sentido de punição ao 
confrade autor da carta. Revelando sincero desejo de sanar o mal, indagou se deve a USE 
conservar essa pessoa como funcionário. Os confrades presidente e secretário geral estavam 
nervosos e deram grande gravidade ao caso Sebastião Costa. O confrade Sarraf, solicitado pelo 
vice-presidente, depois deste revelar algo contra a lisura de S. C., fez um histórico da vida 



pregressa daquele nosso irmão, durante o período que com ele privou, acusando os espíritas 
proeminentes de dar expansão a um elemento que deveria ser restringido em sua ação. Julgou-
o péssimo elemento, do ponto de vista moral, porém no passado. Disse que conciliou com ele 
após os seus valiosos serviços prestado ultimamente à USE, tendo dito ao confrade S. C. que 
ele devia se acautelar e procurar redimir do seu passado, prosseguindo no trabalho com 
humildade e correção, para não vir novamente a cair em erros condenáveis, muito mais graves 
agora, devido sua posição de destaque na USE. Outros aspectos do assunto foram abordados. 
Porém o sr. Sarraf ponderou o seguinte: A USE precisa do confrade S. C. Propôs que ele fosse 
convidado em nova reunião com a DE. Que fosse seriamente advertido e lhe restringisse em 
alguns pontos sua ação na USE. Que fosse observado por certo tempo e, se seu comportamento 
fizesse jus à nossa confiança, que prosseguisse no seu trabalho na USE. Caso contrário, então 
seria afastado, de que não poderia se queixar. Os confrades Herculano Pires, dr. Luiz e Jordão 
preferiram não seguir essa forma, mas procurar uma pessoa capaz de assumir o serviço da 
secretaria (funcionário) e então substituir o sr. S. Costa. Desta forma pensam que as 
consequências desastrosas serão afastadas definitivamente. Foi marcada nova reunião para o 
próx. f. domingo, 21-12-52. Dr. Monteiro de Barros fez a prece para o encerramento da 
reunião. Eu, secretário da DE, que de tudo que ocorreu fiz anotação, lavro a presente ata, que, 
por ser verdade, assino. 
 
S.Paulo, 14 de dezembro de 1952. 
 
(Ass) Abraão Sarraf 
 
Em tempo: Depois de haver deliberado unanimemente pela forma expressa no final da ata, 
fatos recentes foram trazidos ao conhecimento da Diretoria, a qual resolveu, por unanimidade, 
modificar sua decisão e substituí-lo nos trabalhos auxiliares de Secretaria. 
 
Assinaturas. 
 

















Ata # 6 – 21 de dezembro de 1952 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e um de dezembro de mil, novecentos e cinquenta e dois, às nove horas (domingo), 
na sede da USE, Rua Santo Amaro, 362, Capital, reuniram-se os membros da DE da USE para 
tratar das atribuições executivas que lhe competem. Compareceram à reunião os seguintes 
diretores: dr. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Profa. Luiza Peçanha Branco, 
Abraão Sarraf e dr. Julio de Abreu Filho. Não estiveram presentes os confrades vice-presidente, 
1º Tesoureiro e procurador. Por convocação da USE compareceram ainda os seguintes 
confrades, que integram os departamentos: Dr. Trajano Xavier Corrêia, indicado para o 
Departamento de Finança; dr. Herculano Pupo, indicado para o Departamento de Assistência 
Social; dr. Carlos Dias para o Departamento de Finanças. A estes foi dada a posse pelo 
presidente da USE. Estiveram presentes também dr. Fabio Montenegro, do departamento 
Jurídico; srta. Neide Bartelotti, Cícero Pimentel, do departamento de Mocidade; dr. Cerdeira, 
do departamento de Doutrina; Sebastião Costa, do departamento de Organização e 
Propaganda. Com a palavra o dr. Trajano, primeiramente pede esclarecimento sobre os meios 
de que dispõe a USE e dos quais lança mão para fazer face às despesas de seus 
empreendimentos. Diversos confrades falam sobre o assunto. Embora os esclarecimentos 
fossem incompletos para o objetivo do Departamento de Finança, que deverá planizar a receita 
e despesa da USE, dr. Trajano agradeceu a colaboração e pediu que todos os departamentos 
participem do esforço do Departamento de Finanças para que este alcance sua finalidade. 
Teceu comentários em torno do complexo problema, revelando sua capacidade, embora não 
seja sua especialidade. Em seguida foi convidado o Departamento de Mocidade a expor sua 
atividade. Profa. Luiza Peçanha, que representa o departamento junto à DE, fez uma exposição 
dos preparativos para organizar as mocidades, a fim de leva-las ao II Congresso de Mocidades 
Espíritas, a realizar-se em 1954. Dna. Luiza passa a palavra ao confrade Cícero Pimentel, da 
comissão diretora do departamento de Mocidade, que fala sobre o assunto, concluindo com a 
notícia de que estão preparando as cartas para se porem em contato com as mocidades do 
Interior, inclusive se referiu aos estatutos aprovados pelo 1º Congresso, ou 1ª Reunião de 
Moços, os quais não se adaptam em alguns pontos à atual organização da USE. Contudo, julga 
sem inconvenientes que sejam remetidos aos solicitantes. Intervém o confrade Sebastião Costa 
para fazer sentir a necessidade de serem feitas algumas alterações nos pontos referidos, os quais 
se referem a uma espécie de hostilidade entre moços e velhos. Com tais alterações podem ser 
enviados às mocidades que solicitarem, como projeto de estatuto a ser submetido à aprovação 
no Congresso que se prepara. Reforça esta tese o confrade Abraão Sarraf. Ficou aprovado que 
se façam as alterações. Pede a palavra o dr. H. Pupo para explicar suas atividades de natureza a 
participarem do departamento de Organização e Propaganda, pois se colocará melhor do que 
no departamento de Assistência Social. O irmão presidente, com palavras sensatas, aprovou a 
transferência, ficando o dr. Pupo no departamento de Organização e Propaganda. Pelo 
departamento Jurídico, dr. Fabio Montenegro apresenta o parecer solicitado pelo CDE sobre 
o caso do “quórum” e do preenchimento das vagas abertas no Conselho pelos seus membros 
eleitos para a Diretoria Executiva. Esse trabalho, assinado pelos drs. Castro Neves e 
Montenegro será encaminhado ao CDE. O Departamento de Publicidade foi convidado a 
falar. Como seu representante na DE é o dr. Julio de Abreu Filho, este toma a palavra para 
afirmar que nada foi feito até hoje por lhe falta a devida autorização. “Nada marcha sem a 
publicidade”, insiste o dr. Julio. Disse que devemos fazer a publicidade sistematicamente. Pede 
à DE que expeça cartas aos jornais pedindo colunas, pois não responderam alguns ao pedido 
anterior, dando assim os elementos para planizar. Acha que a publicidade deve ser ampla. 



Tendo em vista certas dificuldades, o confrade Sarraf fala no aproveitamento das poucas 
colunas franqueadas à USE, para ir ampliando oportunamente. O confrade S. Costa apoia esta 
forma e dr. Julio acaba concordando. Volta a falar o dr. Trajano para pedir que todos os 
departamentos apresentem dados de previsão para os gastos de 1953. Dr. Carlos Dias tece 
alguns comentários e diz que cada departamento pode arrecadar os meios para as suas despesas, 
como parece vem sendo feito, citando o 1º Congresso de Mocidade. Finalmente, pelo 
Departamento de Organização e Propaganda é convidado o sr. Sebastião Costa a falar. Diz o 
confrade não ter nada estabelecido até o momento, esperando para breve iniciar as reuniões 
do DOP regularmente. Cada Departamento recebeu uma pasta completa com todos os 
regulamentos, estatutos, plano anual, etc. Foi encerrada a reunião dos departamentos, 
retirando-se seus representantes, às 11 horas. Passa aos trabalhos da DE. A ata no 5 foi lida. 
Posta à discussão o dr. Luiz apresenta uma correção: os srs. Americo Montagnini e Apolo Oliva 
Filho não estiveram presentes à reunião de 14-12 e, portanto, não foram empossados. Apenas 
seus nomes foram referidos por integrarem o departamento de Finanças. Em seguida passamos 
ao expediente, que coube ao confrade secretário geral apresentar. Carta do Conselho 
Metropolitano comunicando sua resolução de imprimir 20.000 avulsos de propaganda. Pede 
o CM à DE para tratar do registo do nome do jornal da USE. Aprovado. Acusou carta do sr. 
Sebastião Costa pedindo demissão de suas funções nos serviços de secretaria e pondo às mãos 
da DE outros cargos de confiança. Estes ser-lhe-ão mantidos. Como funcionário será 
substituído oportunamente, conforme seu pedido. Carta de sr. Castro Neves, dizendo não 
poder aceitar a incumbência sobre o pedido de Bauru, devido sua posição atual na política, 
porém indicará quem possa ser solicitado para aquela missão. Uma carta da USE de Osasco, 
que pela sua natureza, foi transferida ao CM. Foi apresentado o relatório da UME de 
Itapetininga, com o parecer da confreira Profa. Peçanha Branco. Estes elementos foram 
entregues ao confrade Sarraf, pois se enquadram no DOP. Foi marcada nova reunião para o 
dia 11 de janeiro de 1953. Nada mais havendo a tratar, foi convidado o dr. Julio para fazer a 
prece. Eu, secretário da DE, que das ocorrências fiz as anotações, lavro de tudo esta ata que 
dato e assino. 
 
S. Paulo, 21 de dezembro de 1952. 
 
Assinaturas. 
 












