
1954
Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

16 e 30 de Janeiro
13 de Fevereiro

02, 13 e 20 de Março
13, 21 e 24 de Abril

08 e 22 de Maio
08, 20 e 27 de Julho

09, 16 e 31 de Agosto
13 e 27 de Setembro
11 e 25 de Outubro

17 e 29 de Novembro
13 e 27 de Dezembro



Ata # 33 – 16 de janeiro de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 33ª Reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
No dia 16 de janeiro de 1954, às 15 horas e trinta minutos, em sessão ordinária, reuniu-se 
a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à Rua Santo Amaro, 362, com a presença dos 
seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Abraão Sarraf, 
Waldomiro da Silva Santos e Gabriel Ruiz. Feita a prece inicial, foi lida e aprovada a ata da 
reunião anterior, com os seguintes acréscimos, omitidos na mesma por um lapso. Na parte 
onde a ata se refere à Sociedade “3 de Outubro”, deixou de constar o seguinte: 1º) Não 
tendo a comissão indicada encontrado nada que desabone a atual Diretoria, a USE receberá 
com prazer a adesão da entidade ao movimento de Unificação; 2º) Quanto ao pedido de 
apoio à campanha para angariar fundos para a construção da obra de beneficência da 
referida entidade, a USE mantém sua deliberação anterior, com referência a pedidos 
idênticos, negando o apoio no sentido de não assumir responsabilidade. A seguir foi dada 
posse, no cargo de 2º Secretário, em caráter provisório e ad-referendum do Conselho, ao 
Gabriel Ruiz, em virtude do afastamento da 2ª Secretária, Da. Luiza Pessanha Camargo 
Branco, que por motivos justificados se vê na impossibilidade de continuar no cargo, pelo 
menos, provisoriamente. O senhor Jordão apresentou algumas comunicações e relatórios, 
que foram lidos, os quais não constam aqui, detalhadamente por tratar-se de assuntos de 
interesse secundário e providências internas da DE. O senhor Tesoureiro apresentou o 
balancete do movimento financeiro do período de 31 de agosto de 1953 a 9 de janeiro de 
1954, que em resumo é o seguinte: Saldo em caixa e bancos em 31 de agosto de 1953, Cr$ 
256.120,50 – Entradas verificadas até 9/1/1954 Cr$ 15.468,40 – Atingindo um total geral 
de Cr$ 271.597,90 – Os pagamentos feitos em igual período foram de Cr$ 44.763,00 – 
Verificando-se o saldo em 9/1/1954 de Cr$ 226.834,90 – Duzentos e vinte e seis mil 
oitocentos e trinta e quatro cruzeiros e noventa centavos. Aprovado o balancete e as contas 
do senhor Tesoureiro foi introduzido no recinto o confrade Jonas da Costa Barbosa, 
representante da Associação Esperantista do Pará, ao XIV Congresso de Esperanto, 
realizado na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, que apresentou carta de 
recomendação da União Espírita Paraense, em visita de cordialidade fraterna à USE. Nada 
mais havendo a tratar-se, foi feita a prece de encerramento, terminando a reunião às 18.30 
horas, da qual lavrei a presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pelos 
presentes. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 34 – 30 de janeiro de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 34ª Reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
No dia 30 de janeiro de 1954, às 15 horas, em sessão ordinária, reuniu-se a Diretoria 
Executiva da USE, em sua sede, à Rua Santo Amaro no 362, com a presença dos seguintes 
Diretores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Abraão Sarraf, Waldomiro da 
Silva Santos e Gabriel Ruiz. Feita a prece inicial, foi lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. A seguir Jordão lê o expediente que consta do seguinte: a) Carta no 6998 à FEB 
solicitando auxílio financeiro para a realização do Congresso Espírita Brasileiro de 
Unificação a verificar-se nesta Capital no corrente ano; b) Carta nos 7001, 7002 e 7003 
respectivamente às Federações Espíritas dos Estados de Minas, Rio Grande do Sul e Paraná 
solicitando idênticas providências; c) Carta no 6.999 ao Conselho Federativo Nacional 
opinando, ou seja, sugerindo da conveniência da ida de uma delegação ou representante 
do Brasil ao Congresso Mundial de Espiritismo a realizar-se na Holanda no corrente ano; 
d) Carta no 7.000 sugerindo providências à FEB, legais e por intermédio da ONU, no 
sentido de serem garantidas as liberdades de culto em Portugal, onde acaba de ser fechada 
a Federação Espírita Portuguesa pelas autoridades do Governo; e) Foram recebidos os 
relatórios da União Distrital Espírita Cairbar Schutel sob números 210 e 219 bem como 
copia da ata do Conselho Deliberativo da citada entidade relativa à reunião de 3 de 
dezembro de 1953; f) também foi recebida cópia da ata do Conselho da Região, sediado 
em Casa Branca relativo à reunião realizada no corrente mês de janeiro; g) Carta do 
Presidente da UME de Pinhal comunicando a eleição para compor a Diretoria dos Centros, 
digo, da Associação Espírita Estrela, Luz e Verdade e Associação Espírita Vicente de Paula, 
bem como uma carta do mesmo presidente remetendo uma relação das entidades adesas 
àquela UME. Nada mais havendo a tratar, foi feita a prece de encerramento, terminando a 
reunião às 16.30 horas, da qual lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, será 
assinada pelos presentes. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 35 - 13 de fevereiro de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 35ª reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
No dia 13 de fevereiro de 1954, às 15 horas, em sessão ordinária, reuniu-se a Diretoria 
Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro no 362, com a presença dos seguintes 
Diretores: Luiz Monteiro de Barros, J. Herculano Pires, Carlos Jordão da Silva, Ary Lex, 
Abraão Sarraf, Waldomiro da Silva Santos e Gabriel Ruiz. Feita a prece inicial foi lida e 
aprovada a ata da reunião anterior. A seguir foi resolvido: a) Oficiar aos órgãos da USE 
recomendando que os representantes ao Conselho façam um estudo a fim de apresentar 
sugestões à reforma dos estatutos na próxima e última reunião do Conselho, para ser 
apresentada ao 4º Congresso da USE; b) Colocar os préstimos do Departamento Jurídico 
à disposição do “Lar Irmã Celeste”, para estudo do caso que surgiu com o Serviço Social 
do Estado, e consequentemente assistência caso isso seja possível e recomendável; c) A 
seguir compareceram ao recinto os jovens Nair de Moura, Paulo Machado e Cícero 
Pimentel, membros do Departamento da Mocidade da USE, que vieram apresentar o 
Relatório do citado Departamento; circulares sobre o Congresso das Mocidades Espíritas 
do Estado, a realizar-se nos dias 26, 27 e 28 de maio próximo, nesta Capital e sugestões 
para o temário a ser examinado e discutido no citado congresso. Não havendo nada mais a 
tratar, foi feita a prece de encerramento, terminando a reunião às 18 horas, da qual lavrei 
a presente ata que após ser lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
 
Assinaturas. 
 





Ata # 36 - 2 de março de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 36ª reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
No dia 2 de março de 1954, às 15 horas, em sessão ordinária, reuniu-se a Diretoria 
Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro no 362, com a presença dos seguintes 
Diretores: Luiz Monteiro de Barros, Ary Lex, Carlos Jordão da Silva, Waldomiro da Silva 
Santos e Gabriel Ruiz. Feita a prece inicial foi lida e aprovada a ata anterior devidamente 
assinada. A seguir foi lido o expediente pelo Jordão que constou do seguinte: a) Carta da 
União Espírita Mineira dando uma resposta evasiva sobre o auxílio financeiro pedido para 
o congresso a ser realizado este ano; b) Telegrama da Federação Espírita do Paraná 
concordando em concorrer com Cr$ 50.000,00 – para a realização do 2º Congresso de 
Unificação a realizar-se ainda este ano; c) Carta dirigida a Comissão Diretora do Festival 
do Cinema sugerindo a filmagem de películas de fundo espírita com temas baseados em 
obras como “Paulo e Estevão”, “Renúncia”, “Dor Suprema”, “Lydia”, “Perdoo-Te” e outras 
de igual quilate; d) Foi lido o relatório apresentado ao Conselho Federativo Nacional pelo 
representante da USE junto ao mesmo e relativo aos trabalhos e providências tomadas 
durante o ano; e) Leitura da súmula da ata do Conselho Federativo Nacional relativa à 
reunião do dia 6/2/1954; f) Leitura do manifesto publicado pela Diretoria do Centro 
“Padre Zabeu” sobre a criação de uma Confederação Espírita, digo Confederação de 
Centros Espíritas e do artigo publicado no Diário de S. Paulo de 28/2 pelo Irmão Saulo (J. 
Herculano Pires) sobre o mesmo assunto; g) Foi resolvido endereço carta à Diretoria do 
Centro Espírita Padre Zabeu, sobre o manifesto acima referido, discordando das 
afirmações, no mesmo feitas, aconselhando a meditar e estudar bem o assunto antes de 
concretização de uma Confederação que possa prejudicar o progresso e unidade dos 
Espíritas do Estado, acarretando grande responsabilidade para seus diretores; h) Foi lida a 
carta da UME de Jacareí, sobre a candidatura de Campos Vergal, - na chapa Adhemar de 
Barros – para vice-governador de São Paulo e leitura da resposta dada pelo C. E. sobre o 
assunto, contrário a qualquer interferência na política, por fugir este assunto às finalidades 
da USE que não se imiscui nesses assuntos, de acordo com os seus Estatutos; i) Concessão 
de licença, até o fim do mês de março, ao senhor Carlos Jordão da Silva para viagem e 
descanso, designando para substituí-lo o Gabriel Ruiz, com a cooperação do Abraão Sarraf. 
Não havendo mais nada a tratar foi feita a prece de encerramento, terminando a reunião 
às 18.30 horas, da qual lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada será assinada pelos 
presentes. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 37 - 13 de março de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 37ª reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
No dia 13 de março de 1954, às 15 horas, compareceram à sede da USE à rua Santo Amaro 
no 362, os senhores drs. Luiz Monteiro de Barros, Ary Lex e Gabriel Ruiz a fim de tomar 
parte na reunião da DE que estava marcada para esta data e que não se realizou por falta 
de número, tendo sido marcada nova reunião para o dia 20 de março, às 15 horas, no 
mesmo local. E para fazer constar o fato foi feito o presente registro que vai assinada pelos 
presentes. 
 
Assinaturas. 





Ata # 38 - 20 de março de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 38ª reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
No dia 20 de março de 1954, às 15.30 horas, em sessão ordinária, reuniu-se a Diretoria 
Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro no 362, com a presença dos seguintes 
diretores: Luiz Monteiro de Barros, Ary Lex, Abraão Sarraf, Waldomiro Silva Santos e 
Gabriel Ruiz. Feita a prece inicial foi lida, aprovada e assinada a ata anterior. A seguir foi 
lido o expediente pelo Gabriel que constou do seguinte: a) carta do Deputado Arthur 
André afirmando apoio ao projeto de auxílio para o Congresso Espírita de Unificação do 
dep. Campos Vergal; b) Idem da F. E. do Rio Grande do Norte informando que se dirigiu 
a todos os Deputados Federais daquele Estado pedindo apoio ao citado projeto; c) carta da 
UME de Bauru, reafirmando o apoio ao programa de unificação da USE, tendo em vista o 
manifesto publicado pela Diretoria do Centro Espírita “Padre Zabeu”, em jornais profanos 
e de cujo assunto se tratou na reunião anterior da DE; d) carta no 01/83 do CME dando 
notícias das deliberações tomadas na ultima reunião do mesmo efetuada a 21/2/84; e) carta 
da F. E. do Rio Grande do Sul informando das providências que está tomando a fim de 
poder concorrer com auxílio financeiro para a realização do 2º Congresso de Unificação; f) 
carta da UME de Bebedouro remetendo a quantia de Cr$ 120,00, sendo 100,00 cruzeiros 
relativos à venda de selos e Cr$ 200,00 para uma assinatura de “Unificação”; g) relatório 
da reunião do CRE da 4ª Região, com sede em Taubaté, realizada em 7 do corrente mês; 
h) carta da FEB respondendo as cartas nos 6.999 e 7.000 da USE sobre o caso do 
fechamento da F. E. Portuguesa e informando que não mandará representante ao 
Congresso Internacional de Espiritismo que se realizará em Amsterdão, na Holanda, por 
não ser filiada à Federação Internacional; i) súmula da ata da reunião da FEB realizada em 
6/3 pelo Conselho Federativo Nacional; j) carta da Umesp opinando sobre a publicação 
do Manifesto publicado pela Diretoria do Centro Padre Zabeu; k) carta de Piraju, que 
pertence à 8ª Região – Bauru – sobre o cancelamento da Hora Espírita que se realizava 
diariamente na estação de rádio daquela cidade. Sobre todos os assuntos acima foram 
tomadas as devidas resoluções de acordo com a conveniência e necessidade; l) Foi lido e 
aprovado o resumo do Balancete apresentado pelo senhor Tesoureiro relativo ao período 
de 13/2 a 19/3/54 com o seguinte movimento: Saldo anterior Cr$ 222.023,40 – 
Recebimentos Cr$ 5.912,50. Total Cr$ 227.935,90. Pagamentos feitos por várias despesas 
Cr$ 13.813,50. Saldo existente em 19/3/54 Cr$ 214.122,40. Ficaram para serem 
submetidos a apreciação e resolução do Congresso, digo, Conselho, uma carta da FEB 
negando ajuda financeira para a realização do 2º Congresso de Unificação e uma carta do 
Centro Espírita “Fé, Amor e Caridade”, de Caçapava, desligando-se da respectiva UME e, 
consequentemente, da USE. Nada mais havendo a tratar foi feita a prece de encerramento, 
terminando a reunião às 18.30 horas da qual lavrei a presente ata que após ser lida e 
aprovada será assinada pelos presentes. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 39 - 3 de abril de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 39ª reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
No dia 3 de abril de 1954, às 14 horas, em sessão ordinária, reuniu-se a Diretoria Executiva 
da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro no 362, com a presença dos seguintes diretores: 
Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Abraão Sarraf, Waldomiro da Silva Santos 
e Gabriel Ruiz. Feita a prece inicial foi lida e aprovada a ata anterior e devidamente 
assinada. Voltou a assumir a Secretaria Geral o confrade Jordão após a licença que lhe fora 
concedida de um mês. A seguir foi estudado um temário para o 4º Congresso da USE e 
organizado um rascunho para posterior e mais completo trabalho. Ficou em seguida 
combinada a ida de uma comissão, composta por dr. Luiz, Abraão, Jordão e Waldomiro, à 
Sorocaba com o fim de harmonizar o desentendimento havido naquela cidade pelo Centro 
União Espírita Sorocabana com a USE; houve troca de ideias sobre o caso da Rádio de 
Pirajuí e sobre a questão de Caçapava; resolveu a Diretoria oficiar ao Conselho 
Metropolitano pedindo o levantamento de uma estatística das obras de Assistência Social 
existentes na Capital, remetendo para esse fim um questionário – modelo, para ser 
preenchido, igual aos remetidos aos Centros do interior; foi designada Da. Luiza Peçanha 
Branco para representar a USE na festa de confraternização a realizar-se hoje em Agulhas 
Negras – Rezende – pelos oficiais e cadetes da Escola Militar; designou-se também um 
representante da USE para representá-la na 1ª Semana Espírita a realizar-se no período de 
15 a 21 do corrente mês no Distrito Federal em homenagem a Allan Kardec. Nada mais 
havendo a tratar foi feita a prece de encerramento, terminando a reunião às 16.30 horas, 
da qual lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 40 - 21 de abril de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 40ª reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
Aos vinte e um dias do mês de abril do ano de mil novecentos e cinquenta e quatro, quarta-
feira, às dez horas, em sua sede, à rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e dois, 
nesta Capital de São Paulo, reuniu-se, em sessão ordinária, pela quadragésima vez, a 
Diretoria Executiva da USE. Presentes - Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, 
Ary Lex, Abraão Sarraf, Valdomiro da Silva Santos e Luiza P. C. Branco. Havendo número, 
o Presidente abriu os trabalhos com a prece e mandou a segunda secretária ler a ata anterior 
tendo antes se congratulado com a reassunção da mesma em seu cargo. A ata foi aprovada. 
Dada a palavra ao Secretário Geral este apresentou o expediente que constou do seguinte:  
Carta da UME de Matão; Telegrama da UME de Catanduva aprovando a declaração de 
princípios da USE; ofício ao Coronel Pedro Delfino Ferreira para representar a USE na 
Primeira Semana Espírita do Distrito Federal, devido à impossibilidade de ser designada 
pessoa pertencente à USE; ofício à Comissão Organizadora da citada Semana, augurando-
lhes pleno êxito; relatório da UME de Ribeirão Preto. Ainda com a palavra, comunicou 
que a Secretaria contratou uma funcionária enquanto houver aumento de serviço. Foi 
justificada a ausência do confrade Ary Lex, na reunião anterior, por ter ido à Caçapava, a 
serviço da USE. O presidente enceta, então, o assunto – exame dos Estatutos para a sua 
reforma. Vai lendo capítulo por capítulo nos artigos que são considerados passíveis de 
alterações, artigos que já haviam sido estudados pelos diretores: no capítulo primeiro, artigo 
terceiro, letra e – o confrade Jordão propõe e é aceita a corrigenda – a sua formação moral 
e intelectual e o preparo – As emendas seguintes foram todas adotadas pela DE depois de 
discussões e exames cuidadosos. São elas: capítulo segundo – a palavra Sociedades deve ser 
substituída pela palavra Centro não só aí como em todos os lugares que se apresentem no 
mesmo sentido em que aí estão aplicadas; item dois desse mesmo artigo quarto: esses 
Conselhos serão constituídos de representantes – acrescentar-se — de, pelo menos três 
UMEs; item três: - a sigla UDE seguida – substituir-se da denominação que couber ao 
distrito, por: do nome de um grande espírita desencarnado, ainda nesse item substituir a 
palavra duas por três entidades. No item cinco passar a letra c para ser letra b; a b, que fica 
sendo c com as seguintes alterações: suprimir as palavras – inicialmente foram – 
substituindo-as por – tendo sido – e acrescentar, no final – mantenham os mesmos em 
atividades no Conselho Deliberativo Estadual e de acordo com as disposições digo 
dispositivos regimentais. No item seis acrescentar, depois das palavras – dentre seus 
membros – e suplentes. – No parágrafo primeiro desse mesmo item, além da substituição 
já mencionada de Sociedade por Centro, acrescentar depois de Diretoria Executiva, as 
palavras – da USE. O parágrafo segundo todo suprimido, passando, consequentemente, o 
terceiro a ser segundo. No artigo sexto, final desse capítulo, acrescentar um parágrafo que 
será o primeiro, assim redigido – Um mês antes do término do mandato, os Centros, as 
UMEs e UDEs indicarão os seus representantes para comporem os órgãos diretivos da USE 
na gestão futura. O parágrafo único fica sendo segundo. Foram entregues à segunda 
secretária impressos enviados pelo Núcleo da Cruzada dos Militares Espíritas do Colégio 
Militar a fim de que sejam respondidos. Nada mais havendo a tratar, digo pelo adiantado 
da hora o presidente suspendeu os trabalhos marcando uma reunião extraordinária para 
sábado, ia vinte e quatro do corrente, às quinze horas com o fim de continuar o estudo 
para reforma dos Estatutos. Designou a segunda secretária para fazer a prece de 



encerramento. De tudo lavrei a presente ata que será lida e depois de aprovada, assinada 
pelos presentes. 
 
São Paulo, vinte e um de abril de mil novecentos e cinquenta e quatro. 
 
 
(Ass.) Luiza P. C. Branco, segunda secretária. 
 
 
 
Feita a prece inicial foi lida e aprovada a ata anterior e devidamente assinada. Voltou a 
assumir a Secretaria Geral o confrade Jordão após a licença que lhe fora concedida de um 
mês. A seguir foi estudado um temário para o 4º Congresso da USE e organizado um 
rascunho para posterior e mais completo trabalho. Ficou em seguida combinada a ida de 
uma comissão, composta por dr. Luiz, Abraão, Jordão e Waldomiro, à Sorocaba com o fim 
de harmonizar o desentendimento havido naquela cidade pelo Centro União Espírita 
Sorocabana com a USE; houve troca de ideias sobre o caso da Rádio de Pirajuí e sobre a 
questão de Caçapava; resolveu a Diretoria oficiar ao Conselho Metropolitano pedindo o 
levantamento de uma estatística das obras de Assistência Social existentes na Capital, 
remetendo para esse fim um questionário – modelo, para ser preenchido, igual aos 
remetidos aos Centros do interior; foi designada Da. Luiza Peçanha Branco para 
representar a USE na festa de confraternização a realizar-se hoje em Agulhas Negras – 
Rezende – pelos oficiais e cadetes da Escola Militar; designou-se também um representante 
da USE para representá-la na 1ª Semana Espírita a realizar-se no período de 15 a 21 do 
corrente mês no Distrito Federal em homenagem a Allan Kardec. Nada mais havendo a 
tratar foi feita a prece de encerramento, terminando a reunião às 16.30 horas, da qual lavrei 
a presente ata que após ser lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 41 - 24 de abril de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da quadragésima primeira reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de mil e novecentos e cinquenta e quatro, 
sábado, às quinze horas, em sua sede, à rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e 
dois, nesta Capital de São Paulo, reuniu-se, em sessão extraordinária, pela quadragésima 
primeira vez, a Diretoria Executiva da USE. Presentes: Luiz Monteiro de Barros, Carlos 
Jordão da Silva, Ary Lex, Valdomiro da Silva Santos e Luiza P. C. Branco. Verificando haver 
número, o Presidente abriu os trabalhos com uma prece e passou logo à continuação dos 
estudos e discussões para as propostas da reforma dos estatutos, visto a necessidade de 
terminar tais estudos antes da reunião ordinária do Conselho Deliberativo, a realizar-se 
domingo próximo, dia vinte e sete. Lidos os artigos ainda a serem examinados, cada um 
dos presentes, após a definitiva alteração, anotava esta no próprio estatuto que tinha em 
mãos, ficando, assim, cada um com as mesmas alterações. Foram minuciosamente 
estudadas estas até o final. O Presidente fez a prece de encerramento às dezessete horas e 
quarenta minutos. Assim, lavrei a presente ata que será lida e, depois de aprovada, assinada 
pelos presentes. 
 
S. Paulo, 24 de abril, vinte e quatro de abril de mil novecentos e cinquenta e quatro. 
 
Luiza P. C. Branco – segunda-secretária. 
 
A reunião do Conselho Deliberativo foi a vinte e cinco de abril. 
 
(Ass.) Luiza P. C. Branco 
 





Ata # 42 - 8 de maio de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da quadragésima segunda reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de maio de mil e novecentos e cinquenta e quatro, às vinte horas e 
trinta minutos, em sua sede, à rua Santo Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, reuniu-
se a Diretoria Executiva, estando presentes os seguintes diretores: dr. Luiz Monteiro de 
Barros, Carlos Jordão da Silva, dr. Ary Lex e Abraão Sarraf. Aberta a reunião com prece 
proferida pelo sr. presidente, os assuntos tratados a seguir disseram respeito aos Estatutos 
desta organização, cujas modificações continuaram a ser estudadas. Nada mais havendo a 
tratar foi lavrada a presente ata, após encerramento procedido pelo sr. presidente, às 22,15 
horas, com a prece habitual, ata que deverá ser lida e depois de aprovada assinada pelos 
presentes. 
 
São Paulo, oito de maio de mil e novecentos e cinquenta e quatro. 
 
Assinaturas. 
 





Ata # 43 - 22 de maio de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 43ª reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
Aos vinte e dois dias do mês de maio de mil novecentos e cinquenta e quatro, às vinte 
horas, em sua sede, à rua Santo Amaro no 362, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, 
contando-se o comparecimento dos seguintes diretores: dr. Luiz Monteiro de Barros, Carlos 
Jordão da Silva, Ary Lex, Luiza Peçanha Camargo Branco e Abraão Sarraf. Verificando 
haver número, o Presidente abriu os trabalhos com a prece e esclareceu que a reunião do 
dia oito do corrente, por falta de número, conforme consta do livro de presença, não se 
realizou a não ser para que fossem apenas examinados os assuntos que deveriam ser 
tratados, o que foi feito pelos presentes – dr. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da 
Silva e Abraão Sarraf. Lidas e aprovadas as duas atas dos dias 21 e 24 de abril p. p. o 
Secretário Geral passou a apresentar a Matéria do expediente: A Federação Espírita de São 
Paulo enviou o nome dos seus representantes como conselheiros – dr. Luiz Monteiro de 
Barros e Carlos Jordão da Silva – e como suplentes do Conselho Deliberativo Emílio Manso 
Vieira e dr. Ary Lex. Para a delegação do Quarto Congresso Espírita Estadual, os mesmos 
e mais D. R. Azeredo e J. J. Oliveira. Carta do Conselho Metropolitano sobre o 
desligamento dos Centros que se filiaram à Federação de Umbanda. Ficou decidido que a 
DE escreveria a esses Centros uma carta delicada esclarecendo a diferença existente entre 
Espiritismo e Umbanda e portanto a coerência do desligamento. Ficou também decidido 
enviar cartas a todas as Federações Espíritas Estaduais comunicando as deliberações do 
Conselho Deliberativo Estadual e igualmente pedindo opinião sobre a mudança da data 
(*) bem cmo não deixem de enviar seus representantes. Foi feita convocação para que a 
Comissão Pedagógica se reúna pois o trabalho da mesma deve ser apresentado ao menos 
uma semana antes do Congresso. A Secretaria enviou fórmulas para adesão a todos que 
ainda não regularizaram a sua. O Secretário Geral comunicou que a pessoa contratada para 
auxiliar os trabalhos da secretaria por não poder desempenhar a contento, deixou o seu 
lugar, sendo, porém, contratada outra que ainda não compareceu. A Secretaria está, de tal 
modo, em situação difícil, motivo por que propõe que se arranje um datilógrafo com que 
seja apenas pelo tempo necessário ao desafogo e à realização do Congresso. Aprovada a 
proposta. O secretário ficou incumbido de arranjar um, para dois meses, bem como um 
substituto para o rapaz que fazia o serviço de rua. Passou-se à ordem do dia. Depois das 
devidas discussões ficou assente que o título seja – Sugestões para atualização dos Estatutos 
da USE a serem apresentadas pela DE. Sarraf propõe que sejam enviadas ao interior – 
UMEs e CRs – com as respectivas explicações para que se inteirem do assunto. Aprovado. 
Ficou decidido que o Presidente da DE fará a convocação para o IV Congresso em um 
jornal de maior circulação e no Diário Oficial. Será publicado primeiro a convocação da 
Assembleia e depois o temário do Congresso. Deverá ser apresentado em separado o que é 
emenda e o que é adaptação. A DE deverá reunir-se dia 25, terça feira próxima, à noite, 
com o Departamento de Mocidades para tratar do Congresso de Mocidades, onde se fará, 
também, um exame sobre as sugestões apresentadas pelo confrade Sarraf sobre as alteracos 
nos Estatutos, na parte que lhes diz respeito. Ficou deliberado que se nomeie uma comissão 
para estudo da Declaracao de Princípios do Espiritismo, a qual convocará uma mesa 
redonda. Os convidados para fazerem parte dessa mesa receberão convocação por escrito 
em que se fará, igualmente, a explicação que tal mesa tratará apenas do estudo do assunto 
sem outro compromisso. O Tesoureiro apresentou, então, o balancete correspondente ao 



período de 24-4-54 a 19-5-54. Especificadas receitas e despesas, o resumo é o seguinte: Com 
o Tesoureiro – Cr$ 6.114,20, Depositado no Banco Comercial do Estado de São Paulo 
Cr$ 90.903,00; idem na Caixa Econômica Federal Cr$ 99.961,30; recebimentos Cr$ 
3.146,00 num total de Cr$ 200.324,50 menos Cr$ 16.122,00 o que resulta em Cr$ 
184.202,50. Saldo em 19-5-54 com o Tesoureiro Cr$ 13.338,20; Depositado no Banco 
Comercial do Estado de São Paulo Cr$ 90.903,00. Depositado na Caixa Econômica 
Federal Cr$ 79.961,30 o que tudo soma Cr$ 184.202,50 que é a atual situação financeira 
da USE. Nada mais havendo a tratar o Presidente designou o confrade Jordão para fazer a 
prece de encerramento, sendo, então, lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, 
será assinada por todos os presentes. 
 
Assinaturas. 
 











Ata # 44 - 8 de julho de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 44ª reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de julho de mil novecentos e cinquenta e quatro, às 20 horas, em sua 
sede, à rua Santo Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, reuniu-se a Diretoria Executiva 
da USE. Conforme registro de presença compareceram os seguintes diretores: dr. Luiz 
Monteiro de Barros, Herculano Pires, Carlos Jordão da Silva e Abraão Sarraf. Está presente 
também o confrade dr. Guignone, presidente da Federação Espírita do Paraná, com sede 
em Curitiba. O sr. presidente, para iniciar os trabalhos, convida o sr. Abraão Sarraf para 
proferir a prece de abertura, após o que se passa ao conhecimento do Expediente, que é 
apresentado pelo Secretário Geral. Da Federação Espírita Pernambucana, carta sobre o 
Congresso Brasileiro, dizendo que oportunamente opinará sobre se virão aqui; da 
Federação Espírita Piauiense, dando apoio moral e sua plena aprovação. Ainda que virão 
ao Congresso; da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo apoiando a prorrogação. 
Diz que virão ao Congresso; da Federação Espírita do Rio de Janeiro, concordando; da 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul, propondo a realização para mais adiante, sendo 
melhor para 1957, a fim de ser feita a devida preparação pelo Norte e Nordeste. Planeja o 
Congresso e acha que deverá ser realizado no Rio. Jordão lê o relatório bienal da USE, que 
será lido no Congresso. Foi dividido em 4 partes. Com algumas pequenas alterações foi 
aprovado o relatório bienal. E por nada mais haver a tratar o sr. Presidente, às 22,30 horas, 
convida ao confrade Sarraf, para proferir a prece final, sendo, então lavrada a presente ata, 
que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 
 
São Paulo, oito de julho de mil novecentos e cinquenta e quatro. 
 
Este também presente o sr. Waldomiro da Silva Santos. 
 
Assinaturas. 
 
Verificando haver número, o Presidente abriu os trabalhos com a prece e esclareceu que a 
reunião do dia oito do corrente, por falta de número, conforme consta do livro de presença, 
não se realizou a não ser para que fossem apenas examinados os assuntos que deveriam ser 
tratados, o que foi feito pelos presentes – dr. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da 
Silva e Abraão Sarraf. Lidas e aprovadas as duas atas dos dias 21 e 24 de abril p. p. o 
Secretário Geral passou a apresentar a Matéria do expediente: A Federação Espírita de São 
Paulo enviou o nome dos seus representantes como conselheiros – dr. Luiz Monteiro de 
Barros e Carlos Jordão da Silva – e como suplentes do Conselho Deliberativo Emílio Manso 
Vieira e dr. Ary Lex. Para a delegação do Quarto Congresso Espírita Estadual, os mesmos 
e mais D. R. Azeredo e J. J. Oliveira. Carta do Conselho Metropolitano sobre o 
desligamento dos Centros que se filiaram à Federação de Umbanda. Ficou decidido que a 
DE escreveria a esses Centros uma carta delicada esclarecendo a diferença existente entre 
Espiritismo e Umbanda e portanto a coerência do desligamento. Ficou também decidido 
enviar cartas a todas as Federações Espíritas Estaduais comunicando as deliberações do 
Conselho Deliberativo Estadual e igualmente pedindo opinião sobre a mudança da data 
(*) bem cmo não deixem de enviar seus representantes. Foi feita convocação para que a 
Comissão Pedagógica se reúna pois o trabalho da mesma deve ser apresentado ao menos 



uma semana antes do Congresso. A Secretaria enviou fórmulas para adesão a todos que 
ainda não regularizaram a sua. O Secretário Geral comunicou que a pessoa contratada para 
auxiliar os trabalhos da secretaria por não poder desempenhar a contento, deixou o seu 
lugar, sendo, porém, contratada outra que ainda não compareceu. A Secretaria está, de tal 
modo, em situação difícil, motivo por que propõe que se arranje um datilógrafo com que 
seja apenas pelo tempo necessário ao desafogo e à realização do Congresso. Aprovada a 
proposta. O secretário ficou incumbido de arranjar um, para dois meses, bem como um 
substituto para o rapaz que fazia o serviço de rua. Passou-se à ordem do dia. Depois das 
devidas discussões ficou assente que o título seja – Sugestões para atualização dos Estatutos 
da USE a serem apresentadas pela DE. Sarraf propõe que sejam enviadas ao interior – 
UMEs e CRs – com as respectivas explicações para que se inteirem do assunto. Aprovado. 
Ficou decidido que o Presidente da DE fará a convocação para o IV Congresso em um 
jornal de maior circulação e no Diário Oficial. Será publicado primeiro a convocação da 
Assembleia e depois o temário do Congresso. Deverá ser apresentado em separado o que é 
emenda e o que é adaptação. A DE deverá reunir-se dia 25, terça feira próxima, à noite, 
com o Departamento de Mocidades para tratar do Congresso de Mocidades, onde se fará, 
também, um exame sobre as sugestões apresentadas pelo confrade Sarraf sobre as alteracos 
nos Estatutos, na parte que lhes diz respeito. Ficou deliberado que se nomeie uma comissão 
para estudo da Declaracao de Princípios do Espiritismo, a qual convocará uma mesa 
redonda. Os convidados para fazerem parte dessa mesa receberão convocação por escrito 
em que se fará, igualmente, a explicação que tal mesa tratará apenas do estudo do assunto 
sem outro compromisso. O Tesoureiro apresentou, então, o balancete correspondente ao 
período de 24-4-54 a 19-5-54. Especificadas receitas e despesas, o resumo é o seguinte: Com 
o Tesoureiro – Cr$ 6.114,20, Depositado no Banco Comercial do Estado de São Paulo 
Cr$ 90.903,00; idem na Caixa Econômica Federal Cr$ 99.961,30; recebimentos Cr$ 
3.146,00 num total de Cr$ 200.324,50 menos Cr$ 16.122,00 o que resulta em Cr$ 
184.202,50. Saldo em 19-5-54 com o Tesoureiro Cr$ 13.338,20; Depositado no Banco 
Comercial do Estado de São Paulo Cr$ 90.903,00. Depositado na Caixa Econômica 
Federal Cr$ 79.961,30 o que tudo soma Cr$ 184.202,50 que é a atual situação financeira 
da USE. Nada mais havendo a tratar o Presidente designou o confrade Jordão para fazer a 
prece de encerramento, sendo, então, lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, 
será assinada por todos os presentes. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 1 - 20 de julho de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Primeira Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte dias do mês de julho de mil novecentos e cinquenta e quatro, terça-feira, às vinte 
horas e vinte minutos, em sua sede, à rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e dois, 
nesta Capital de São Paulo, reuniu-se, em sessão ordinária, pela primeira vez, em seu quarto 
período administrativo, a Diretoria Executiva da USE. Consoante livro de presença, 
compareceram os seguintes senhores diretores: dr. Luiz Monteiro de Barros, Presidente; 
Carlos Jordão da Silva, Secretário Geral; Paulo Toledo Machado, Segundo Secretário; 
Waldomiro da Silva Santos, Primeiro Tesoureiro; Abraão Sarraf, Segundo Tesoureiro. 
Havendo, portanto, número, o sr. Presidente convidou o confrade Sarraf para proferir a 
prece inicial. Iniciada a reunião, o sr. Abraão Sarraf pede a palavra a fim de abordar a 
questão que diz respeito ao procedimento do sr. Sebastião Costa, a qual é amplamente 
discutida por todos, ficando o sr. Carlos Jordão da Silva, dada a gravidade do caso, 
incumbido de tratar com o dr. Francisco Carlos de Castro Neves das medidas 
aconselháveis, das quais dará conhecimento à DE na próxima reunião. Na mesma ocasião 
o sr. Abraão Sarraf dá conhecimento do teor da carta que o sr. Sebastião Costa dirigiu ao 
CME, carta esta vasada em termos de propaganda pessoal e procurando desfigurar a posição 
desagradável em que se colocou o seu signatário. A seguir são feitas rápidas considerações 
da ordem dos assuntos a serem tratados por esta DE. Com relação ao Instituto Espírita de 
Educação, que pediu a publicação no Unificação de seus balancetes, o que contraria a linha 
observada pelo nosso jornal, que é rigorosamente direcional, a DE incumbiu ao sr. Abraão 
Sarraf para tratar diretamente do assunto, com os diretores do Instituto, para que sejam 
dissipadas quaisquer dúvidas a respeito da orientação na redação do Unificação. O senhor 
Secretário Geral dá conhecimento do Expediente, constituído do seguinte: carta da UME 
de Presidente Prudente, pedindo exemplares da publicação “Conselhos e Sugestões da USE 
aos Centros Adesos”, que deverá ser atendida futuramente, após a ampliação daquele 
opúsculo. Carta do Décimo Terceiro Conselho Regional, com sede em Marília, 
comunicando que convocou seus membros para uma reunião, os quais não compareceram, 
e solicitando, por este motivo, interferência da DE. Carta do Centro Espírita Fé e Caridade, 
de Ipauçu, remetendo Estatutos e pedindo adesão. Súmula da reunião do CFN, realizada 
em 3 de julho, da qual todos se cientificaram. Carta da UDE Pedro de Alcântara solicitando 
providências da DE para legalização da sua situação, a qual foi entregue a mim, Paulo 
Toledo Machado, para dar parecer na próxima reunião. Informa ainda o sr. Secretário 
Geral sobre diversas providências a serem tomadas. Encerrado o Expediente, estabeleceu-
se as segundas-feiras para os dias de reunião da Diretoria Executiva, estabelecendo-se, ainda, 
que na próxima reunião o assunto a ser tratado deverá dizer respeito à organização, 
constituição e funcionamento dos Departamentos, bem como dos Estatutos. Nada mais 
havendo a tratar, às onze horas e quinze minutos, o sr. Presidente fez a prece de 
encerramento, lavrando eu, Segundo Secretário, Paulo Toledo Machado, a presente ata, 
que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. São Paulo, vinte de julho de 
mil e novecentos e cinquenta e quatro. 
Em tempo – O Secretário Geral informou, ainda, que o sr. Francisco Carlos de Castro 
Neves aceitou o cargo de procurador. 
Assinaturas. 
 









Ata # 2 - 27 de julho de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Segunda Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de julho de mil novecentos e cinquenta e quatro, às vinte horas 
e trinta e cinco minutos, em sua sede, à rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e 
dois, nesta Capital de São Paulo, reuniu-se a Diretoria Executiva da “USE”, com a presença 
dos seguintes diretores: dr. Luiz Monteiro de Barros, Presidente; Carlos Jordão da Silva, 
Secretário Geral; Paulo Toledo Machado, Segundo Secretário; Waldomiro da Silva Santos, 
Primeiro Tesoureiro; dr. Francisco Carlos de Castro Neves, procurador. Após prece 
proferida pelo confrade Carlos Jordão da Silva e constatado haver número para a reunião, 
o sr. Presidente declara abertos os trabalhos e empossado o dr. Francisco Carlos de Castro 
Neves, no cargo de Procurador, para o qual havia sido convidado anteriormente. Foram 
lidas e aprovadas as atas dos dias 8 de maio de 1954, 22 de maio de 1954, 8 de julho de 
1954 e 22 de julho de 1954. Estatutos – Depois de vários comentários com relação às 
alterações sofridas pelo mesmo, por ocasião do ultimo Congresso Espírita Estadual, 
resolveu-se que, verificada a sua atualização e passado a limpo, será levado a registro. 
SEBASTIÃO COSTA – O senhor Secretário Geral põe o Procurador ao par da situação 
criada pelo marginado. Lê, em seguida, carta que recebeu do mesmo e apresenta relação 
das importâncias indevidamente recebidas pelo referido senhor Sebastião Costa, conforme 
recibos irregulares e alguns com assinaturas do senhor Primeiro Tesoureiro falsificadas, que 
foram apresentados por inúmeros queixosos, e que são os seguintes: de Cr$ 550,00 
(quinhentos e cinquenta cruzeiros), datado de 29-12-1953, passado a Da. Linda Beatriz 
Eneias, para registro do Centro Espírita Luz e Caridade; de Cr$ 3.021,00 (três mil e vinte 
e um cruzeiros), destinado ao pagamento do lanche do II Congresso das Mocidades 
Espíritas do Estado de São Paulo, datado de 3-6-54; de Cr$ 1.009,50 (mil e nove cruzeiros 
e cinquenta centavos), passado a União Distrital Espírita Pedro de Alcântara, referente à 
venda de jornais, de selos, de ingressos do II Congresso das Mocidades, e de assinaturas do 
jornal Unificação; de Cr$ 115,00 (cento e quinze cruzeiros), datado de 13-4-54, passado ao 
senhor Manoel Correia Melo, referente a venda de jornais Unificação e de selos; de Cr$ 
119,00 (cento e dezenove cruzeiros), datado de 12-5-54; de Cr$ 68,00 (sessenta e oito 
cruzeiros), datado de 1-7-54, e mais de Cr$ 45,00 (quarenta e cinco cruzeiros), também 
datado de 1-7-54, todos os três passados ao senhor Manoel Correia Melo, referentes a venda 
de jornais Unificação e de selos; de Cr$ 240,00 (duzentos e quarenta cruzeiros), datado de 
30-10-53, passado à União Municipal Espírita de Santo André, referente a selos; de Cr$ 
96,00 (noventa e seis cruzeiros), datado de 20-6-54, passado ao senhor Felix Brinizeski, 
referente a selos; de Cr$ 135,00 (cento e trinta e cinco cruzeiros), datado de 14-7-53, 
referente às assinaturas do Unificação, conforme recibos nos 651 a 659; de Cr$ 135,00 
(cento e trinta e cinco cruzeiros), datado de 20-6-54, passado ao senhor Felix Brinizeski; de 
Cr$ 75,00 (setenta e cinco cruzeiros), datado de 25-7-53, e de Cr$ 105,00 (cento e cinco 
cruzeiros), datado de 20-6-54, ambos referentes as assinaturas do Unificação, conforme 
recibos nos 660 a 664 e 665 a 671, respectivamente. O sr. Procurador, com relação a esse 
assunto, que reportou de alta gravidade, fez diversas considerações, sendo o assunto, a 
seguir analisado pelos demais membros da Diretoria, que manifestaram igualmente seu 
ponto de vista em face desse lamentável procedimento do citado senhor Sebastião Costa. 
Após essas manifestações e considerações feitas pelos membros da Diretoria, esta, tendo 
em consideração que esse comportamento constitui um delito penal, de conformidade, 



aliás, com os esclarecimentos prestados pelo Procurador, deliberou que, apesar disso, na2o 
seja tomada a iniciativa de promover o competente processo criminal, observando uma 
tolerância que lhe pareceu atender também aos interesses superiores da “USE” em evitar 
os malefícios que um processo dessa natureza acarretaria para a instituição. Deliberou 
ainda, dar conhecimento ao Conselho Deliberativo Estadual dos fatos verificados, a fim de 
que esse órgão tome resolução a respeito, decidindo a Diretoria Executiva, também, deixar 
consignado seu ponto de vista unanimemente manifestado nesta reunião de que a 
solidariedade cristã estaria justificada no caso presente mais pelos interesses superiores da 
instituição, do que propriamente pelas possíveis necessidades espirituais do autor desses 
atos. Deliberou, finalmente, que se prosseguisse na tomada de conta. Departamentos – 
Depois de discutida a forma da divisão dos departamentos, ficou estabelecida a seguinte: 
Presidente: Doutrina e Educação; Vice-Presidente: Assistência Social; Secretário Geral: 
Social e Artístico; Primeiro Secretário: Mocidade; Segundo Secretário: Organização; 
Primeiro Tesoureiro: Finanças; Segundo Tesoureiro: Publicidade e Propaganda; 
Procurador: Jurídico. Tesouraria – O Primeiro Tesoureiro passa a leitura do Balancete do 
Movimento de Caixa no período de 30 de junho a 26 de julho de 1954, cujo resumo é o 
seguinte: SALDO em 30-6-54, em moeda corrente Cr$ 34.275,00; Depositado no Banco 
Comercial do Estado de São Paulo Cr$ 97.691,00; Depositado na Caixa Econômica 
Federal Cr$ 39.725,30; total Cr$ 171.691,30 (cento e setenta e um mil seiscentos e noventa 
e um cruzeiros e trinta centavos). Recebimentos em 26-7-54 Cr$ 3.490,00 (três mil e 
quatrocentos e noventa cruzeiros) que, com o saldo atrás, soma Cr$ 175.181.30 (cento e 
setenta e cinco mil, cento e oitenta e um cruzeiros e trinta centavos). Pagamentos em 26-7-
54, Cr$ 11.350,60 (onze mil, trezentos e cinquenta cruzeiros e sessenta centavos), Saldo em 
26-7-54, Cr$ 163.830,70 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e trinta cruzeiros e setenta 
centavos), assim distribuído: em moeda corrente Cr$ 26.414,40; Depositado no Banco 
Comercial do Estado de São Paulo Cr$ 97.691,00; Depositado na Caixa Econômica 
Federal, Cr$ 39.725,30. O saldo anterior deste Balancete, ou seja, em 30-6-54, é coincidente 
com o saldo final do Balancete encerrado, digo, levantado naquela data, e submetido à 
aprovação da Assembleia Geral das Sociedades Espíritas, instalada por ocasião do IV 
Congresso Espírita Estadual, de Cr$ 171.691,30 (cento e setenta e um mil, seiscentos e 
noventa e um cruzeiros e trinta centavos). UDE Pedro de Alcântara – O Segundo Secretário 
dá seu parecer com relação à solicitação feita por carta, pela referida, ficando o assunto, por 
falta de melhores elementos, para ser resolvido oportunamente. Nada mais havendo a 
tratar, às onze horas e quinze minutos, ou melhor, às vinte e três horas e quinze minutos, 
os r. Presidente convida o sr. Primeiro Tesoureiro, Waldomiro da Silva Santos, para fazer 
a prece de encerramento, lavrando eu, Segundo Secretário, Paulo Toledo Machado, a 
presente ata, que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, vinte e sete de julho de mil e novecentos e cinquenta e quatro. 
 
Assinaturas. 
 
 













Ata # 3 - 9 de agosto de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Terceira Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de agosto de mil novecentos e cinquenta e quatro, às vinte horas e 
quarenta minutos, em sua sede, à rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e dois, 
nesta Capital de São Paulo, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, com a presença dos 
seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo 
Machado, Waldomiro da Silva Santos, Abraão Sarraf. Feita a prece de abertura pelo 
confrade Waldomiro da Silva Santos, o sr. presidente, usando da palavra, esclarece que a 
Federação Espírita do Estado de São Paulo havia substituído como de fato substituiu, para 
o último Congresso Estadual, o dr. Ary Lex, por estar ausente, pelo confrade Herculano 
Pires. A seguir foram lidas e aprovadas, digo, foi lida e aprovada a ata do dia 27 de julho de 
1954. RESOLUÇÕES DO CONGRESSO – Com relação às mesmas, a DE, após exame 
procedido, resolveu o seguinte: I) Expedir circular às UMEs e UDEs sobre o trabalho de 
arregimentação; II) Iniciar a Campanha de Esclarecimento com a publicação do trabalho 
já aprovado, nesta reunião entregue ao confrade Sarraf para revisão; III) Incumbir Paulo 
Toledo Machado e Abraão Sarraf de elaborar sugestões para a consolidação dos CREs; IV) 
Deixar a cargo da comissão respectiva o trabalho da Declaração de Princípios; V) Expedir 
ofício à Federação Espírita Brasileira encarecendo a importância da representação do Brasil 
no Congresso Internacional. EXPEDIENTE – Foi recebida carta da FEB, comunicando, 
ou melhor, respondendo a USE, sobre sua posição em relação ao pedido de sua adesão à 
Sociedade Internacional do Espiritismo; Ata do CFN de 3-7-54, da qual foi tomado 
conhecimento, esclarecendo Jordão que o CFN vai convocar as Diretorias das Federações 
Estaduais no mês de agosto de 1955, para se tratar de assuntos de real interesse do 
Espiritismo Nacional, convocando-se, nessa ocasião, o Congresso Brasileiro. CÍRCULO 
DE PALESTRAS NO SUL – A título de confraternização, a DE deliberou promover o 
estudo da possibilidade da ida de uma caravana para o Sul. TESOURARIA – Apresenta 
Balancete do Movimento de Caixa no período de 26 de julho a 9 de agosto de 1954, cujo 
resumo é o seguinte: Saldo em 26/7/54, em moeda corrente Cr$ 26.414,40 – depositado 
no Banco Comercial Cr$ 97.691,00 – idem na Caixa Econômica Cr$ 39.725,30, ou sejam 
Cr$ 163.830,70 no total. Em 9-8-54 – recebimentos Cr$ 5.207,50, que com o saldo 
superior, soma Cr$ 169.038,20, da qual deduzindo os pagamentos daquela data, de Cr$ 
2.586,70, temos o saldo atual de Cr$ 166.451,50, representado da seguinte forma: em 
moeda corrente Cr$ 29.035,20; depositado no Banco Comercial Cr$ 97.961,00 idem na 
Caixa Econômica Cr$ 39.725,30. DEPARTAMENTOS – Estabeleceu-se a relação abaixo, 
e resolveu-se convidar, para composição desses Departamentos, os confrades a seguir 
nomeados: Com o Presidente, Departamento de Doutrina e Educação – membros Da. 
Luiza Peçanha Camargo Branco, dr. Ary Lex, Sergio Vale, Herculano Pires e Emílio Manso 
Vieira. – Com o Vice-Presidente, Departamento de Assistência Social, membros: Nanci 
Puhlmann, Antonio Soares Carvalho e J. Gonçalves Pereira. – Com o Secretário Geral, 
Departamento Artístico e Social, membros: Da. Henriqueta Moreira, Gelsio Diniz e 
Diretor do Grupo Artístico da Sinagoga; Com o Primeiro Secretário, Departamento de 
Mocidade – membros Nair de Moura e outros a ser indicados. – Com o Segundo Secretário, 
Departamento de Organização = membros: Cassio Maciel, Rafael Cintra, Cícero Pimentel, 
Wilfrido Bueno Arruda, Gabriel Ruiz, Alcides de Paula, Apolo Oliva Filho – Com o 
Primeiro Tesoureiro, Departamento de Finanças, membros: Attílio Campanini – Andrade 



e José Andreucci – Com o Segundo Tesoureiro, Departamento de Publicidade e 
Propaganda, membros: Teixeira de Paula, Amelia Anhaia Ferraz, Joaquim Santos Junior, 
Castro Neves e Paulo Alves de Godoy – Com o Procurador, Departamento Jurídico, 
membros a ser indicados. RÁDIO PROGRESSO DO BRASIL – Ficou incumbido o sr. 
Presidente de saber quais os pontos de vista da Rádio em relação a USE. - E nada mais 
havendo a tratar, o sr. Presidente, às vinte e quatro horas e vinte minutos, convidou o 
confrade Jordão para fazer a prece final, após o que e para o devido registro, lavrei a presente 
ata, que depois de lida e achada justa, será por mim, Paulo Toledo Machado, segundo 
secretário, que a lavrei, assinada juntamente com o sr. Presidente e demais diretores 
presentes. 
 
São Paulo, nove de agosto de mil e novecentos e cinquenta e quatro. 
 
Quanto ao esclarecimento do confrade Jordão em relação à convocação que fará a FEB em 
agosto de 1955, deve-se entender que esta convocação poderá substituir o Congresso. 
 
Assinaturas. 
 











Ata # 4 - 16 de agosto de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quarta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos dezesseis dias do mês de agosto de mil novecentos e cinquenta e quatro, às vinte horas 
e trinta minutos, em sua sede, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, contando-se a 
presença de todos os seus membros, ou seja: Luiz Monteiro de Barros, presidente; 
Herculano Pires, vice-presidente; Carlos Jordão da Silva, Secretário Geral; Luiza Peçanha 
Camargo Branco, primeiro secretário; Paulo Toledo Machado, segundo secretário; 
Waldomiro da Silva Santos, primeiro tesoureiro; Abraão Sarraf, segundo tesoureiro; 
Francisco Carlos de Castro Neves, procurador. A prece inicial foi proferida pelo confrade 
Castro Neves. – Iniciando os trabalhos, o sr. Presidente passa a palavra ao confrade Abraão 
Sarraf, o qual, na qualidade de presidente do CME, informa ter este órgão recebido pedido 
de esclarecimento sobre algumas sociedades com nomes de ligas, que estão sendo 
organizadas nos Bairros. – A USE da Lapa solicitou esse esclarecimento e o CME 
considerou tratar-se de assunto que deveria ser encarado pela DE. O sr. Presidente 
acrescenta que tem recebido informações, como nos casos de Santos, Campinas, São 
Roque, onde a LEESP tem apoiado certos movimentos dos espíritas, afora dois telegramas 
recebidos do Interior, com relação à denúncia apresentada pelo Deputado Cid Franco, 
sobre a Hora Evangélica, que contou com a participação dos elementos da Liga. – Jordao 
lembra a interpelação do dr. Wantuil. – o sr. Presidente, após outras considerações suas e 
dos demais membros da Diretoria, diz que sendo grave o assunto a DE não tomará atitude, 
devendo, no entretanto, ser ouvido o CDE. – Sarraf sugere que a DE faça uma solicitação 
por escrito a Liga pedindo esclarecimentos cabais sobre certos pontos que se apresentam 
duvidosos. – O confrade Waldomiro propõe a convocação extraordinária do CDE e a Liga 
para que esta esclareça na ocasião o assunto. – Sarraf reitera sua sugestão. – Jordão apoia-a. 
– Waldomiro insiste na sua proposta. – Castro Neves esclarece que a USE não é federativa, 
mas, sim, confederativa e, por isso, se torna difícil agir contra a Liga. Quanto aos seus 
elementos se escusa de fazer apreciações. Considera que a USE poderia tomar atitude sem 
ouvir a Liga. – O assunto foi, portanto, muito discutido pela DE e, após, resolveu-se que se 
convocasse o CDE e nas vésperas o presidente da Liga ou um de seu representante 
credenciado para resolver em definitivo. O CDE será convocado para o dia 19-9-53, ou 
melhor, 19-9-54, devendo a DE coletar dados a respeito deste assunto. RÁDIO 
PROGRESSO – O sr. Presidente traz ao conhecimento da DE o resultado de seu 
entendimento com a referida Rádio. Diz que tratou do assunto com o sr. Caetano Mero, o 
qual colocou a Rádio à disposição da USE, propondo, mesmo, uma reunião com a 
Diretoria. – Depois de discutido o assunto, deliberou-se nomear uma comissão para discutir 
a participação da USE nos programas doutrinários da Rádio Progresso. – Ficaram 
incumbidos os confrades Luiz Monteiro de Barros, Herculano Pires, Abraão Sarraf e Luiza 
Peçanha Camargo Branco para tratar do assunto. – Nada mais havendo a tratar, o sr. 
Presidente, às vinte e duas horas e trinta minutos, convidou, a mim, Paulo Toledo 
Machado, que proferisse a prece de encerramento, o que foi feito, sendo, a seguir, lavrada 
a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 5 - 31 de agosto de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quinta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos trinta e um dias do mês de agosto de mil novecentos e cinquenta e quatro, às vinte 
horas e quarenta e cinco minutos, em sua sede, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, 
verificando-se o comparecimento dos seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, 
presidente; Carlos Jordão da Silva, Secretário Geral; Paulo Toledo Machado, segundo 
secretário; Waldomiro da Silva Santos, primeiro tesoureiro; Francisco Carlos de Castro 
Neves, procurador. Após a prece inicial proferida pelo sr. presidente, foram lidas e 
aprovadas as atas dos dias nove e dezesseis de agosto corrente. Composição dos 
Departamentos – O sr. secretário geral informa que, dos elementos convidados para 
compor os diversos departamentos desta organização, já comunicaram ter aceito, por escrito 
ou verbalmente, os seguintes confrades: Emílio Manso Vieira, Hernani de Andrade, João 
Teixeira de Paula e Luiza Peçanha Camargo Branco, do Departamento de Educação e 
Doutrina; J. Gonçalves Pereira, Nancy Puhlmann e Antonio Soares de Carvalho, do 
Departamento de Assistência Social; Francisco Carlos de Castro Neves e João Teixeira de 
Paula, do Departamento de Propaganda e Publicidade; Cassio Maciel e Alcides de Paula, 
do Departamento de Organização; Da. Henriqueta, do Departamento Artístico e Social; 
Cícero Pimentel, do Departamento de Mocidade. Expediente = Contou do seguinte: I) 
Carta de Homero Escobar, de Bauru, pedindo endereços para remessa de livros em 
benefício do albergue local. A DE tendo em conta a finalidade, resolveu atender. II – Ofício 
do CRE da 4ª Região, sediado em Lorena, datado de 27-8-54, pedindo que se convidasse 
Nancy Puhlmann, para oradora numa de suas reuniões; juntando Estatutos ou melhor, 
pedindo, também, remessa de Estatutos, etc, devendo tudo ser providenciado, salvo no que 
diz respeito aos Estatutos, que estão dependentes de sua publicação; III) Carta da UME de 
Santos, datada de 22-8-54, dando ciência dos trabalhos que vem sendo desenvolvido pela 
União Espírita Santista, contrário aos objetivos da USE e manifestando estranheza pela 
participação do professor Anselmo Gomes. Junta, também, em face dessas ocorrências, a 
exposição que fez publicar, informando seu ponto de vista doutrinário. A DE resolveu que 
se congratulasse com aquele órgão, pela publicação do seu manifesto e que se transcrevesse 
o trecho que se refere ao professor Anselmo Gomes, para ser enviado ao mesmo. IV) Carta 
da UME de Garça, assinada pelo seu presidente, o qual manifesta seu ponto de vista em 
relação à Doutrina. A DE tomou conhecimento, ficando ainda resolvido que se 
respondesse que respeitamos o ponto de vista pessoal. V) Ofício do CME, datado de 19-8-
54, pedindo esclarecimentos sobre a organização de “Ligas”, ficando assentado tomar 
providências de acordo com o estabelecido na reunião anterior, ou seja, convocar a LEESP 
para que preste esclarecimentos na pro1xima reunião do CDE. VI) Ofício do CFN datado 
de 7-8-54, do qual tomamos conhecimento. VII) Carta da UME de Osasco, tratando de 
assunto que deveria ser enviado ao CME para resolver. CÍRCULO DE CONFERÊNCIAS 
NO SUL – Tratou-se novamente do assunto, permanecendo de pé o ponto de vista anterior. 
– REUNIÃO DO CDE – Para a reunião do próximo dia 19-9-54, ficou resolvido que o 
confrade Jordão preparasse o plano bienal de trabalho e o confrade Sarraf fizesse a 
adaptação dos Regimentos, os quais deverão ser apresentados no próximo dia 13-9-54, para 
que os demais diretores os estudem. – TESOURARIA – O sr. primeiro tesoureiro faz a 
leitura do Balancete do movimento de caixa no período de 9 a 31-8-54, cujo resumo é o 
seguinte: Saldo em 9-8-54, Cr$ 166.451,50, que somado com os recebimentos em 31-8-54, 



de Cr$ 2.110,00 totaliza Cr$ 168.561,50 e deduzindo os pagamentos de 31-8-54, de Cr$ 
9.654,20, apresenta o saldo atual de Cr$ 158.907,30, assim distribuídos: em moeda 
corrente Cr$ 21.491,00; depositado no Banco Comercial do Estado de São Paulo, Cr$ 
97.691,00 e depositado na Caixa Econômica Federal Cr$ 39.725,30. Nada mais havendo 
a tratar, o sr. presidente convidou o confrade Waldomiro para proferir a prece de 
encerramento, lavrando, eu, Paulo Toledo Machado, segundo secretário, da reunião a 
presente ata, que depois de lida e achada conforme será assinada pelos demais presentes. 
 
São Paulo, trinta e um de agosto de mil novecentos e cinquenta e quatro. 
 
Assinaturas. 











Ata # 6 - 13 de setembro de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Sexta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de setembro de mil novecentos e cinquenta e quatro, às vinte e uma 
horas, em sua sede, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, com o comparecimento dos 
seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo 
Machado, Waldomiro da Silva Santos e Abraão Sarraf. Em seguida a prece inicial proferida 
pelo confrade Luiz Monteiro de Barros, foi aberta a reunião. Foi lida e aprovada a ata do 
dia 31-8-54. A seguir o ser. Abraão Sarraf, com relação à carta da UDE de Osasco, lembra 
a conveniência de se estudar frontalmente a questão da personalidade jurídica. Professor 
Anselmo Gomes – O dr. Luiz Monteiro de Barros que falou com o referido, o qual 
justificou seu comparecimento à reunião promovida pela União Espírita Santista, onde 
apenas compareceu com o fito de difundir a Doutrina. Liga Espírita do Estado de S. Paulo 
– Prosseguindo, o mesmo confrade, dr. Luiz Monteiro de Barros, tece comentários com 
referência à epigrafada e sugere que o CDE resolve que, de futuro, fique a DE autorizada a 
agir diretamente contra essas sociedades que não estão se orientando bem. E se oferece para 
tratar da citada Liga diretamente com a sua Diretoria. Discutida a proposta manteve-se o 
ponto de vista anterior. Departamentos – Foram indicados os confrades Justino Castilho, 
para o Departamento de Educação e Doutrina, e Dirceu Roberti, para o Departamento de 
Organização, os quais deverão ser convidados. Aceitaram a indicação anteriormente feita 
os confrades Paulo Alves de Godoy, para o Departamento de Publicidade; Nair de Moura, 
para o Departamento de Mocidades; Wilfrido Bueno Arruda, para o Departamento de 
Organização. Plano Bienal de Trabalho – Foi discutido e aprovado o projeto para ser 
enviado ao CDE. – E nada mais havendo a tratar, o sr. presidente, às vinte e três horas, 
convidou o confrade Sarraf, para proferir a prece de encerramento, o que foi feito, 
lavrando, eu, segundo secretário, Paulo Toledo Machado, a presente ata, que, depois de 
lida e achada justa, será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, treze de setembro de mil novecentos e cinquenta e quatro. 
 
Em tempo – com relação à justificação do sr. Anselmo Gomes, o confrade Luiz Monteiro 
de Barros informa que o mesmo ignorava tratar-se de reunião ou festividade de Umbanda. 
Informa ainda o sr. Presidente que o confrade Herculano Pires não pode tomar parte nesta 
reunião pelo fato de ter encontrada fechada a porta de fora deste edifício. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 7 - 27 de setembro de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Sétima Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de mil novecentos e cinquenta e quatro, às vinte 
e uma horas e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da “USE”, em sua sede, à rua 
Santo Amaro no 363, nesta cidade de São Paulo. A prece inicial foi feita pelo confrade 
Waldomiro da Silva Santos. Compareceram os seguintes diretores: Luiz Monteiro de 
Barros, presidente - Carlos Jordão da Silva, secretário geral - Paulo Toledo Machado, 
segundo secretário - Waldomiro da Silva Santos, primeiro tesoureiro - Abraão Sarraf, 
segundo tesoureiro. Verificada a existência de número, foi lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. Expediente – O sr. secretário geral dá conhecimento a DE do expediente, a qual, 
cientificando-se, despacha-o. O referido constou do seguinte: Telegrama de Araçatuba, com 
sugestões para a reunião do CDE, já realizada. Por ter chegado com atraso, a DE não pode 
deliberar, resolvendo-se, no entretanto, informar ao expedidor a ocorrência. – Carta da 
Ume de Itapetininga, pedindo a colaboração direta da DE em face de trabalhos prejudiciais 
à unificação, que vem sendo realizado pelo seu ex-presidente. A DE deverá oportunamente, 
por alguns dos seus membros, visitar a referida Ume a fim de tratar, no local, de sanar a 
divergência. Encerrando o expediente, os sr. secretário geral, lê, a seguir, o rascunho da 
carta a ser endereçada a LEESP, o qual depois de discutido, é aprovado. Semanas Espíritas 
– Tratou-se, determinando-se providências, das que serão realizadas em Bauru, Santo 
André, São Carlos, Alta Araraquarense e Marília. – Departamento de Organização – Paulo 
Machado informa ter o CME, como resultante do trabalho de reorganização que vem sendo 
desenvolvido na Capital, já instalado as Umes, retifico, as UDEs do Cambuci e Ipiranga, 
Bom Retiro e Casa Verde, e Bosque da Saúde e Vila Mariana. – Quanto a UDE Pedro de 
Alcântara, de Guaianazes, Paulo Machado deverá visitá-la para verificar sua situação 
interna, no próximo dia 10 de outubro. – Departamento de Propaganda e Publicidade – 
Com referência às palestras da USE nas entidades patrocinadoras, ficou estabelecido que, 
na Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, no dia 9-10-54, falará o confrade Abraão Sarraf, e, no 
dia 3-10-54, na FEESP, falará o confrade Nelson Lobo. – CANUTO ABREU – O sr. 
presidente lembra a necessidade de se escrever aos órgãos da USE pedindo informações 
dos interessados na aquisição de seu livro, que é um repositório histórico do Espiritismo. 
– Tesouraria – O sr. primeiro tesoureiro apresenta o balancete relativo ao período de 31-8-
54 a 27-9-54, cujo resumo é o seguinte: Saldo em 31-8-54 – Cr$ 158.907,30 – em 27-9-54 
– recebimentos – Cr$ 3.400,00 – pagamentos, Cr$ 7.023,30 – Saldo em 27-9-54 – Cr$ 
155.284,00, assim distribuído: em moeda corrente Cr$ 17.867,70 – depositado no Banco 
Comercial do Estado de São Paulo – Cr$ 97.691,00 – idem na Caixa Econômica Federal 
Cr$ 39.725,30. – Nada mais havendo a tratar, às vinte e duas horas e quarenta minutos, o 
sr. presidente encerra a reunião, proferindo a prece final, lavrando eu, segundo secretário, 
a presente ata, que depois de lida e achada de acordo, será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, vinte e sete de setembro de mil novecentos e cinquenta e quatro. 
 
Assinaturas. 
 
 









Ata # 8 - 11 de outubro de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 8ª reunião da Diretoria Executiva 

 
Às vinte horas, do dia onze de outubro de mil e novecentos e cinquenta e quatro, 
compareceram a sede da USE, à rua Santo Amaro, 362, os confrades Luiz Monteiro de 
Barros, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado e Waldomiro da Silva Santos, a fim 
de tomar parte na reunião da DE que estava marcada para essa data e que não se realizou 
por falta de número, tendo sido marcada nova reunião para o dia vinte e cinco de outubro, 
às vinte e trinta horas, no mesmo local. E, para fazer constar o fato, foi feito o presente 
registro, que vai assinado pelos presentes. 
 
S. Paulo, onze de outubro de 1954. 
 
Assinaturas. 
 





Ata # 9 - 25 de outubro de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Nona Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de mil e novecentos e cinquenta e quatro, às 20 
horas e 50 minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo 
Amaro no 362, nesta cidade de São Paulo, verificando-se o comparecimento dos seguintes 
senhores diretores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo 
Machado, Waldomiro da Silva Santos e Abraão Sarraf, bem como do nosso companheiro 
Antenor Frederico Meyer, da União Municipal Espírita de Itapetininga. A prece inicial foi 
proferida pelo dr. Luiz Monteiro de Barros. Foi lida e aprovada a ata anterior. Expediente 
= Jordão informa ter a LEESP respondido à nossa carta, esclarecendo que a organização de 
“Ligas”, diz respeito ao processo de filiação de centros a ela ligados, apenas. Paulo diz que 
a informação está controvertida, porquanto, na última reunião do CME, a UDE de Vila 
Maria informou que os Centros do bairro têm sido visitados por elementos da Liga, 
procurando arregimentá-los. Resolveu-se aguardar essa comunicação do CME para reestudo 
do assunto. Telegrama de Catanduva, em que o confrade Zácaro informa que irá aguardar 
a delegação da DE em São José dos Campos, ou melhor, São José do Rio Preto, - Jordão 
informa ter convidado o dr. Abdias Nogueira para falar dia 7-11-54, na FEESP, em nome 
da USE. – Alberto Augusto, de Barretos, solicitou a colaboração da USE para auxiliar o 
trabalho de reabertura da Federação Espírita Portuguesa. Resolveu-se informa-lo de que 
esse assunto é da alçada da FEB. – Circular da Cruzada dos Militares Espíritas sobre suas 
finalidades e outros documentos. – Carta de João Teixeira de Paula, recebida hoje à tarde, 
expondo as razões por que não pode ir a São José do Rio Preto. – Jordão informa que a 
Secretaria está com os seus trabalhos de expediente perfeitamente em ordem. – 
Departamento de Educação e Doutrina – Dr. Luiz diz que o dr. Ary e do dr. Justino têm 
um trabalho muito interessante sobre a Doutrina e que vai examinar suas apostilas. – Sobre 
o trabalho para crianças Jordão sugere que nos dirijamos a Clóvis Tavares pedindo os 
quatro exemplares da Sementeira para possível adoção. Dr. Luiz diz ainda que o dr. Ary 
informou que o dr. Wilson Ferreira de Melo tem um trabalho sobre Doutrina que, 
eventualmente, poderia ser aproveitado e sobre isso vai se dirigir ao mesmo. – Tesouraria 
apresenta o Balancete do movimento de Caixa no período de 27-9-54 a 25-10-54, cujo 
resumo é o seguinte: Saldo em 27-9-54 Cr$ 155.284,00. Em 25-10-54 – Recebimentos Cr$ 
5.085,00 – Pagamentos Cr$ 12.823,80 – Saldo Cr$ 147.545,20 assim distribuído: em 
moeda corrente Cr$ 30.128,90 – Depositado no Banco Comercial Cr$ 97.691,00 – Idem 
na Caixa Econômica Cr$ 19.725,30. Nada mais havendo a tratar, às vinte e duas horas, o 
senhor presidente convida o confrade Jordão para proferir a prece de encerramento, 
lavrando, eu, segundo secretário, a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, 
será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, vinte e cinco de outubro de mil e novecentos e cinquenta e quatro. 
 
Em tempo: com referência ao telegrama de Catanduva, quando se refere ao confrade 
Zácaro, deve-se retificar para José Di Giacomo. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 10 - 17 de novembro de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Reunião da Diretoria Executiva 

 
Às vinte horas e trinta e cinco minutos, do dia dezessete de novembro de mil e novecentos 
e cinquenta e quatro, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo 
Amaro, 362. – Compareceram os seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros – Carlos 
Jordão da Silva – Paulo Toledo Machado – Luiza Peçanha Camargo Branco – Waldomiro 
da Silva Santos. – Foi justificada a ausência do sr. Abraão Sarraf. – Após prece proferida 
pelo confrade Luiz Monteiro de Barros, foi iniciada a reunião.: Expediente = Jordão com a 
palavra se refere à necessidade da convocação do CDE, o que, depois de debatido entre os 
diretores, resolveu-se fazer para o dia 19-12-54. – Informa ainda Jordão que foi escrito a 
Clóvis Tavares, aguardando-se ainda resposta. – A seguir comunica sua participação, de 
Waldomiro da Silva Santos, Paulo Toledo Machado, e Emílio Manso Vieira, nas Semanas 
Espíritas de São José do Rio Preto, Marília e Bauru, ressaltando de modo especial o proveito 
da mesa redonda realizada nesta última cidade. – Informa também a realização da Semana 
Espírita do Vale do Paraíba, cuja palestra inicial não contou com o orador escalado. – 
Foram recebidas cartas da UME de Sorocaba, da UME de Ribeirão Preto, súmula da última 
reunião do CFN. – Diz também Jordão que diversas UMEs e UDEs estão reclamando os 
Estatutos e Regimentos respectivos, reformados, os quais estão a cargo de Sarraf. – Jornal 
Unificação – Dr. Luiz sugere escrevermos ofícios para Godoy Paiva – Hernani Santana – 
Justino Castilho – Apolo Oliva Filho – Nanci Puhlmann – Hernani Andrade – Dr. Wilson 
Ferreira de Mello – Dr. Thomaz Novelino – Dr. Agnelo Morato – Dr. Walter Accorsi – 
Lázaro Ehnke – Dr. Jaime Monteiro de Barros – Pietro Ubaldi, solicitando cooperação. – 
Departamento de Organização: Foi lido o relatório no 1, com parecer sobre o pedido de 
personalidade jurídica da UDE Pedro de Alcântara. – Paulo informa ainda a reconstituição 
da USE do Bom Retiro. – Tesouraria = Apresenta o Balancete de Caixa de 25-10-54 a 17-
11-54, cuja resenha é a seguinte: Saldo em 25-10-54 Cr$ 147.545,20; em 17-11-54, 
recebimentos Cr$ 7. 850,00; pagamentos Cr$ 15.329,00, saldo atual Cr$ 140.066,20 , 
sendo Cr$ 22.649,20 em moeda corrente; Cr$ 97.691,00 depositado no Banco Comercial 
do Estado de São Paulo; Cr$ 19.725,30 depositado na Caixa Econômica Federal Nada mais 
havendo a tratar, o sr. Presidente convidou o confrade Waldomiro para proferir a prece 
final, após o que, às vinte e duas horas, foi encerrada a reunião, lavrando, eu, segundo 
secretário, a presente ata, que depois de lida e achada conforme, assino em companhia dos 
demais. 
 
São Paulo, dezessete de novembro de mil e novecentos e cinquenta e quatro. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 11 - 29 de novembro de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Reunião da Diretoria Executiva 

 
Às vinte e uma horas e dez minutos, do dia vinte e nove de novembro de mil e novecentos e 
cinquenta e quatro, com o comparecimento dos confrades Luiz Monteiro de Barros, Carlos 
Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos e Abraão Sarraf, reuniu-se a 
Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital de São Paulo. 
– Compareceram também o sr. Cícero Pimentel, membro do Departamento de Mocidades, o 
qual, após a prece inicial proferida por Abraão Sarraf, comunica ter convidado Apolo Oliva Filho 
para membro da Comissão Diretora do mesmo Departamento e diz da dificuldade de seu 
comparecimento futuro, bem como do d Nair de Moura, pelo que, aliás, está envidando esforços 
para trazer elemento da L.A.P.P.A. e de outras Mocidades, que informará proximamente. – A DE 
aprovou a indicação de Apolo Oliva Filho. – EXPEDIENTE:. Da Federação Espírita de 
Pernambuco, convite para a solenidade de seu 50ª aniversário, que agradeceremos e nos 
congratularemos por ofício. – Convite para a solenidade de inaugural do Ginásio O Precursor, 
da União Espírita Mineira, em 16.11.54. – Por ter chegado atrasado, expediremos ofício 
agradecendo e nos congratulando. – Carta d Roberto Previdello, juntando 3 convites da Escola 
Normal Lineu Guedes de Azevedo, sendo 1 para a USE, 1 pra Vinícius e o terceiro para Manso 
Vieira, para a solenidade de formatura no dia 13 de dezembro. – Se Jordão não for o confrade 
Manso Vieira representará a USE. – Da Sociedade Paulista em prol da Evolução e Progresso, de 
19 a 23-12-54, cabendo a Jordão representar a USE. – Da UME de Bauru, carta de 23/11. – 
Estatutos Padrão da Mocidade enviado por Nair, para ser publicado no Unificação, ficando 
resolvido que Sarraf o estudará antes, apresentando-o breve para ser enviado ao Conselho. – Da 
Ume de Amparo carta de 24/11. – Do Departamento da Mocidade, Programa para a reunião de 
5-12-54, cabendo a Paulo representar a DE. – Regimentos do CDE, dos CREs, do CME, das 
UMEs e UDEs que serão encaminhados ao CDE para notificação. – Com referência ao relatório 
no 1 do D.O., com relação ao pedido de personalidade jurídica da UDE de Guaianazes, que foi 
estudado pela DE, resolveu-se aceitar o parecer do D.O., devendo-se escrever a UDE a respeito. 
– Escrever a Herculano Pires e João Teixeira que foram designados pela DE para representar a 
USE na comissão que a UMESP está organizando para a Exposição do Livro na Galeria Prestes 
Maia, em data a ser designada. – Carta de Nancy Puhlmann, sugerindo uma coluna para 
Assistência Social no Unificação e se propondo colaborar quando necessário, o que a DE aceitou, 
tendo resolvido abrir a coluna e escrever a outras pessoas no Estado, a respeito. – CDE – Sarraf 
propõe para o temário o assunto: Unificação e Selo da USE. Paulo sugere o tema: Análise da 
situação e Ação geral dos CREs e CME, tendo em vista a consolidação da USE. - O que foram 
aprovados. A Secretaria inclui um item para Estatutos e Regimentos e outro para Outros 
Assuntos. Fica, assim, completada a Ordem do Dia. - Paulo e Jordão prepararão um questionário 
para o item alusivo à situação e ação dos CREs e CME. - Carta de 21/11 da UDE Lameira d 
Andrade, enviada por intermédio do CME, que apresentou indicação de providencias, as quais 
foram aceitas e aprovadas, devendo-se notificar o sr. S. C. - Waldomiro apresenta Estudo sobre o 
Jornal, que Paulo propõe seja juntado a proposta de Sarraf, no temário do CDE. - Jordão às vinte 
e duas horas e trinta minutos, faz a prece de encerramento, da reunião, da qual, para constar, 
lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, assinarei em companhia dos demais presentes. 
 
São Paulo, vinte e nove de novembro de 1954. 
Assinaturas. 









Ata # 12 - 13 de dezembro de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Segunda Reunião da Diretoria Executiva 

 
Às vinte horas e quarenta minutos do dia treze de dezembro de mil e novecentos e 
cinquenta e quatro, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE em sua sede, à rua Santo Amaro 
número trezentos e sessenta e dois, nesta cidade de São Paulo. - Compareceram os seguintes 
diretores Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, 
Waldomiro da Silva Santos e Abraão Sarraf. - Após prece proferida pelo sr. presidente, 
foram lidas e aprovadas as atas dos dias 17-11-54 e 29-11-54. - Expediente - Sarraf pede 
informação sobre as providencias tomadas com relação à solicitação da UDE Lameira de 
Andrade, tendo Jordao informado já ter escrito a respeito ao sr. Castro Neves, para o qual, 
ainda, irá telefonar. - A seguir Jordão esclarece que já foi escrito a Herculano Pires e a João 
Teixeira de Paula, sobre sua indicação para representar a USE na Comissão Organizadora 
da Primeira Exposição do Livro Espírita em São Paulo, os quais ainda não se manifestaram. 
- Informa ainda que foi escrito a Apolo Oliva Filho participando ter a DE aceito com 
satisfação a indicação de seu nome para a Comissão Diretora do Departamento de 
Mocidades. - Foi recebida a ata do CRE com sede em Taubaté, comunicando que, em 9-1-
55, haverá reunião nessa cidade para reestruturação da UME local e solicitando o 
comparecimento de um membro da USE, tendo ficado o segundo secretário incumbido de 
representar a DE. - Foram recebidos convites da União da Mocidade Espírita “L.A.P.P.A.” 
para as suas solenidades de fim de ano, do que se tomou conhecimento. - Da UME de 
Cachoeira Paulista, carta participando a substituição de seu representante e juntando 
convites para solenidades do Natal. - Convite do Ginásio Apóstolo Paulo, de Ribeirão 
Preto, tendo o dr. Luiz representando a DE. - Programa de Festividades Espíritas da Alta 
Mogiana, de Ribeirão Preto, representando a USE também o dr. Luiz. - Jordão informa ter 
convocado todos os membros do CRE, por carta registrada. - O temário para a reunião do 
CDE foi enviado igualmente para os conselheiros. - Departamento Jurídico - O dr. Luiz 
indica o nome do dr. Eurípedes de Castro para membro deste Departamento. - 
Departamento de Assistência Social - Jordão informa ter escrito ao dr. Inácio Ferreira e a 
outros confrades sobre cooperação para a coluna de Assistência Social. - Departamento de 
Doutrina - dr. Luiz sugere a organização de um temário selecionado para servir aos oradores, 
como sugestão. - Tesouraria - Apresenta Balancete de Caixa referente ao período de 17-11-
54 a 13-12-54, cujo resumo é o seguinte: Saldo em 17-11-54 Cr$ 140.066,20 - Em 13-12-54, 
recebimentos Cr$ 7.005,00; pagamentos Cr$ 11.252,60; Saldo total Cr$ 135.818,60 assim 
distribuído: em moeda corrente - Cr$ 38.402,30; depositado no Banco Comercial do 
Estado de São Paulo Cr$ 77.691,00; idem na Caixa Econômica Federal Cr$ 19.725,30. Dr. 
Francisco Spinelli - Esteve presente à reunião o nosso confrade dr. Francisco Spinelli, 
presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o qual, no início de nossos 
trabalhos foi saudado pelo sr. Presidente dr. Luiz Monteiro de Barros. O dr. Spinelli 
agradeceu a saudação e manifestou sua satisfação bem como a dos nossos companheiros do 
Sul pelos trabalhos que a USE vem desenvolvendo, sustentando ainda, sempre com a sua 
característica cortesia, interessante e proveitosa conversação com os membros desta DE, 
trocando ideias e relatando ocorrências de grande interesse para a Unificação Nacional. - 
A seguir, nada mais havendo a tratar, às vinte e duas horas e trinta minutos, o sr. presidente 
convida o dr. Spinelli para proferir a prece final, após o que é declarada encerrada a 



reunião, da qual, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada 
conforme, será assinada por mim e pelos demais presentes. 
 
São Paulo, treze de dezembro de mil e novecentos e cinquenta e quatro. 
 
Assinaturas. 









Ata # 13 - 27 de dezembro de 1954 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Terceira Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de mil e novecentos e cinquenta e quatro, com a 
presença dos seguintes diretores, dr. Luiz Monteiro de Barros - Carlos Jordão da Silva - 
Luiza Peçanha Camargo Branco - Paulo Toledo Machado - Waldomiro da Silva Santos e 
Abraão Sarraf, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede social, à rua Santo 
Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo. - A reunião foi iniciada às vinte e uma horas, 
com prece proferida pelo sr. presidente. - A ata da reunião anterior ficou para ser lida na 
próxima reunião. - Expediente - Foi recebido telegrama do Instituto Espírita João 
Evangelista, de Pernambuco, desejando boas festas. - Igualmente, carta da Ume de 
Campinas. - Vamos responder, agradecendo e retribuindo. - Foi lida circular da USE às 
UMEs e UDEs com questionário sobre assistência social, aprovada na última reunião do 
CDE, que será juntada ao questionário anteriormente elaborado por Paulo e Jordão, para 
expedir aos CREs, que foi discutida ficando resolvido a sua integração no próprio 
questionário, para ser em seguida mimeografada e expedida. - Jordão informa haver muitas 
devoluções do jornal Unificação, ficando Sarraf incumbido de providenciar a respeito. - 
Foram recebidas cartas da VIII Concentração das Mocidades Espíritas e da UDE Lameira 
de Andrade. - Ainda com relação ao questionário Paulo sugere que ele seja reproduzido no 
Unificação. - Constituição de Regiões - Por proposta do segundo secretário, aprovada, ficou 
aberta a questão para reestudo da constituição de diversos Conselhos Regionais, no que diz 
respeito às cidades de sua jurisdição. - O Departamento de Organização deverá apresentar 
oportunamente trabalho a respeito. - CARLOS JORDÃO DA SILVA - Participa sua 
necessidade de repouso, solicitando licença por trinta dias, o que é aprovado. Assumirá a 
Secretaria Geral o Segundo Secretário, na impossibilidade de o Primeiro Secretário o fazer. 
- Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente convida a mim para fazer a prece final, após 
o que declara encerrada a reunião, lavrando, eu, Paulo Toledo Machado, segundo 
secretário, da reunião a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada 
pelos presentes. 
 
São Paulo, vinte e sete de dezembro de mil e novecentos e cinquenta e quatro. 
 
Assinaturas. 








