
1955
Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

10 e 31 de Janeiro
14 e 28 de Fevereiro

07 e 23 de Março
04 e 25 de Abril

07, 16 e 23 de Maio
06, 15 e 20 de Junho

04 e 18 de Julho
01 e 22 de Agosto

05 e 19 de Setembro
17 e 31 de Outubro

14 de Novembro



Ata # 14 - 10 de janeiro de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Quarta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias do mês de janeiro de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às 20 horas 
e 55 minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede social, à rua Santo 
Amaro no 362, nesta cidade de São Paulo, com a presença dos seguintes diretores: dr. 
Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos e 
Abraão Sarraf. - A reunião foi aberta, após prece proferida pelo sr. presidente. - Foram 
lidas e aprovadas as atas dos dias treze e vinte e sete de dezembro de 1954. - 
EXPEDIENTE = Constou do seguinte: Carta datada de 18-12-54, do C. E. Antonio 
de Pádua, respondida pela nossa no 7.870, sobre reclamação de Estatutos; idem de 
10-11-54, da UDE Cairbar Schutel, respondida pela nossa no 7.873, sobre remessa de 
numerário para pagamento de jornal e assinaturas; idem de 9-12-54, de Angelo Pio 
da Silva, respondida pela nossa no 7.874, sobre pagamento de sua quota de 
mantenedor do Unificação; idem de 14-12-54 do sr. Lippmann Tesch de Oliver, 
respondida pela nossa no 7.876, sobre informações para assinatura do Unificação e 
aquisição do Livro dos Espíritos e sua tradição; idem de 31-12-54, da UME de 
Andradina, respondida pela nossa no 7.878, sobre remessa de numerário para 
pagamento de assinaturas; cartas nos 7.877, dirigida a UME de Caçapava; no 7.876, 
a Wantuil de Freitas; no 7.875, a União Distrital Espírita “Batuíra”; no 7.872, a dr. 
Orlando Wernier; no 7.871, a UME de S. Roque; s/no, do Dep. de Mocidades a VIII 
Concentração de Mocidades; cartas recebidas da Ume de M. Mirim; da I Exposição 
do Livro Espírita em S. Paulo (2); do CRE da 2ª Região - Sorocaba; da FEESP; 
Mensagens de Boas Festas da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e da 
Mocidade Espírita Cearense; a seguir Paulo informa ter falado dia 2, na FEESP, o sr. 
Anselmo Gomes; dia 8, na Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, o sr. Dirceu Roberti; 
dia 2, em São Roque, falaram Paulo Machado e J. J. Cabrera; dia 9, em Taubaté, 
estiveram presentes Paulo Machado e J. J. Cabrera, colaborando no trabalho de 
reestruturação da UME local; dia 29 falarão em Jundiaí, J. J. Cabrera e Paulo 
Machado. Foram recebidos mimeografados os regimentos internos dos CREs e 
questionários para os CREs; foi convocada uma reunião para o dia 23, em nossa sede 
pelo Departamento de Organização, que será realizada em conjunto com o CME, 
para reestruturação da UDE do distrito. Departamento de Educação e Doutrina = 
dr. Luiz informa que convocou reunião do marginado tendo comparecido Manso 
Vieira e Da. Luiza Peçanha Camargo Branco, ficando Manso Vieira encarregado de 
fazer um projeto do trabalho de ensino a infância, o qual passará depois para o estudo 
de cada um dos demais membros do referido Departamento, a fim de ser discutido 
em sua última forma. - Informa ainda, conforme, aliás, já foi registrado no 
Expediente, ter a DE oficiado a FEB no sentido de facilitar a UMES para realização 
da I Exposicao do Livro Espírita fornecendo a esta os elementos que dispuser. 
TESOURARIA = Apresenta balancete de Caixa de 14-12-54 a 10-1-55, cujo resumo 
é o seguinte: Saldro em 14-12-54 Cr$ 135.818,60; em 10-1-55, recebimentos Cr$ 
2.221,00; pagamentos Cr$ 10.928,90; Saldo atual Cr$ 127.110,70, assim distribuído, 
em moeda corrente, Cr$ 29.694,40; depositado no Banco Comercial do E. S. Paulo, 
Cr$ 77.691,00; idem na Caixa Econômica Federal Cr$ 19.725,30. - Nada (a) mais 
havendo a tratar, o sr. presidente convida a mim para proferir a prece final, após o 



que é encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e achada 
conforme, será assinada por todos os presentes. 
 
São Paulo, dez de janeiro de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 











Ata # 15 - 31 de janeiro de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Quinta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos trinta e um dias do mês de janeiro de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às 
vinte horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em 
sua sede social, à rua Santo Amaro no 362, nesta cidade de São Paulo, verificando-se 
o comparecimento dos seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão 
da Silva, Luiza Peçanha Camargo Branco, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da 
Silva Santos, Abraão Sarraf e Francisco Carlos de Castro Neves. Após prece proferida 
pelo sr. presidente, foi aberta a reunião. Foi lida e aprovada a ata de 10-1-1955. - O 
confrade Jordão reassume a Secretaria Geral, e, a seguir, usando da palavra, expõe as 
circunstâncias relacionadas com a decisão da FEB de excluir da composição do CFN 
a Comissão Estadual de Espiritismo de Pernambuco, as quais, amplamente discutidas 
por todos os diretores, sobre os seus diferentes aspectos, principalmente no que diz 
respeito ao esforço em prol da unificação nacional dos espíritas, levaram a DE a 
decidir que o confrade Jordão, no exercício de suas atribuições, na qualidade de 
delegado junto ao CFN se conduzisse com obediência às seguintes diretrizes: 1º) 
manifestação de profunda consternação da USE de São Paulo, em face da ocorrência, 
quaisquer que tenham sido suas origens; 2º) manifestação de interesse em qualquer 
hipótese para reconsideração do assunto por parte da FEB tendo em vista que o 
Estado de Pernambuco não deve ser excluído daquele esforço unificador; 3º) O 
desejo de que o assunto seja amplamente examinado no CFN sob os mais firmes 
princípios de fraternidade confiando a USE no descortino dos representantes de 
vários Estados e dos dirigentes da FEB para que se obtenha uma solução fraterna e 
justa à altura dos objetivos que inspiraram o “Pacto Áureo”. Prosseguindo a reunião, 
o sr. tesoureiro apresenta o Balancete de Caixa de 10 a 31-1-55, cujo resumo é o 
seguinte: Saldo anterior Cr$ 127.110,70 - recebimentos: Cr$ 3.092,70 - pagamentos: 
Cr$ 7.603,40 - Saldo atual: Cr$ 122.600,00 assim distribuído: em moeda Cr$ 
25.183,70 - no Banco Comercial Cr$ 77.691,00 - na Caixa Econômica Cr$ 
19.725,30. - Nada mais havendo a tratar o sr. presidente convidou a mim, segundo 
secretário - que fizesse a prece final, após o que, às vinte e duas horas e trinta minutos, 
foi encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e achada 
conforme será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, 31 de janeiro de 1955. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 16 - 14 de fevereiro de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Sexta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de fevereiro de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte e 
quarenta e cinco horas, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede social, à 
rua Santo Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, com a presença dos seguintes 
diretores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, 
Abraão Sarraf e Waldomiro da Silva Santos. - A prece inicial foi proferida pelo confrade 
Luiz Monteiro de Barros. - Reunião do CFN - O confrade Jordão, nosso representante 
junto àquele órgão nacional, faz detalhada exposição da reunião realizada, bem como da 
sua participação, levando os pontos de vista firmados pela DE em reunião anterior, com 
relação ao caso de Pernambuco, o qual, ficou na dependência da reconsideração por 
parte da FEB de maneira mais consentânea com a Doutrina. Expediente: Constou de 
carta do CME, sobre a UDE Anália Franco, reclamando ressarcimento de despesas feitas 
pelo sr. Reinaldo Trombini, que será respondida informando já ter a DE autorizado o 
pagamento devido. - Carta do Dep. de Mocidades = de 7-2-55 - sobre reunião realizada 
pelo mesmo. Dos assuntos tratados ficou incumbida a Secretaria de escrever às 
Mocidades da Capital pedindo representantes desta junto do citado Departamento. 
Semanas Espíritas = Deverão realizar-se as seguintes: em São José dos Campos, de 25 a 
31-3-55; em Santos, de 20 a 27-3-55, das quais a DE tomou conhecimento. - CDE = 
Deliberou-se convocá-lo para o dia 13-3-55, às 9,00 horas, em nossa sede social. - A seguir 
usa da palavra o confrade Sarraf, para informar o seguinte: a) que no dia 20-2-55, o CME 
se reunirá em Assembleia Geral, para constituição da Comissão Executiva que o deverá 
reger até julho de 1956; b) que o CME deverá estudar e concretizar a realização da 
Primeira Semana Espírita Metropolitana. - Paulo informa a constituição da Comissão 
de Reorganização da UDE da Bela Vista e Pinheiros. - Waldomiro da Silva Santos relata 
a viagem realizada por Altivo Ferreira ao litoral e sugere a reunião dos membros da DE 
em trabalho fraterno, para contato com os irmãos companheiros do plano espiritual, qe 
depois de discutida é aprovada. - Jordão informa ter o dr. Orlando Vermon e Romeu 
Muzegante, de Votuporanga, angariado seu apoio à USE. - Nada mais havendo a tratar, 
o sr. presidente convida ao confrade Jordão para proferir a prece de encerramento, às 
vinte e duas horas e trinta minutos, lavrando eu, da reunião, a presente ata, que depois 
de lida e achada de acordo, será assinada por todos os presentes. 
 
São Paulo, catorze de fevereiro de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 17 - 28 de fevereiro de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Sétima Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às 
vinte horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua 
sede social, à rua Santo Amaro no 362, nesta Capital 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. Esteve presente também o 
confrade Noel Penteado Leite. Os trabalhos foram iniciados com a prece proferida pelo 
sr. Presidente. As atas das duas reuniões antecedentes, bem como o expediente, ficaram 
para ser lidas e apresentado na próxima reunião, de vez que a Diretoria, de acordo com 
o que resolveu em reunião anterior, passou a discutir os assuntos atinentes à Unificação, 
verificando-se, nesta oportunidade, proveitosa e eficiente troca de ideias, assim como 
valiosa e importante manifestação do Alto, por um dos nosso companheiros do plano 
espiritual, que (nos) exortou aos presentes no tocante a intensificação da família espírita, 
salientando sobremaneira a característica que devemos imprimir aos trabalhos, ou seja, 
desencadear intensa campanha como o fizeram há cem anos os Espíritos quando 
passaram a atuar ostensivamente para lançar a nova revelação - a Doutrina dos Espíritos 
- ficando todos vivamente impressionados, especialmente por tal manifestação ser 
coincidente com os pontos de vistas e ideias dos presentes. Após o que, nada mais 
havendo a tratar, ou melhor, não se verificando outras manifestações, o sr. presidente 
convidou o confrade Sarraf para proferir a prece final, lavrando, eu, segundo secretário, 
da reunião, a presenta ata, que depois de lida e achada conforme será assinada pelos 
presentes. 
 
São Paulo, vinte e oito de fevereiro de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 18 - 7 de março de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Oitava Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos sete dias do mês de março de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte horas 
e trinta minutos, em sua sede social, à rua Santo Amaro no 362, reuniu-se a Diretoria 
Executiva da USE. De acordo com o livro de presença, compareceram os seguintes 
diretores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, 
Waldomiro da Silva Santos e Abraão Sarraf. O confrade Waldomiro proferiu a prece de 
abertura. - CDE / Ordem do Dia - Iniciando a reunião, o sr. presidente lembra a 
conveniência de se tratar inicialmente, da Ordem do Dia, para a reunião do próximo 
domingo, dia 13, do Conselho Deliberativo Estadual. - Não havendo objeção, por parte 
dos demais diretores, prosseguiu discorrendo sobre o assunto, verificando-se, a seguir, 
intervenção dos demais diretores, trocando ideias e apresentando sugestões a respeito, 
após o que, resolveu-se que se estabelecesse a seguinte ordem do dia: a) Esclarecimentos 
sobre a situação do movimento; b) Artigo IV das Resoluções do 4º Congresso da USE - 
Plano da DE; c) Artigo V das mesmas resoluções; d) Artigo VIII daquelas resoluções; e) 
Unificação; f) Palavra Livre. Expediente: Constou das seguintes correspondências: da 
UME de Limeira, informando ter cessado as suas atividades. O sr. presidente indica a 
conveniência de sua remessa ao CDE. - do CME relatório da C.E. extinta. - Ata do dia 
14-2-55 = Foram lidas e aprovadas as atas dos dias 31-1-55; 14-2-55; e 28-2-55. A ata do 
dia 14, cima sublinhada, foi aprovada com a retificação de que o sr. Romeu Musegante, 
é de Jaú e não de Votuporanga. - Nada mais havendo a tratar, às 22,30 horas, foi 
encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presenta ata, que depois de lida e achada de 
acordo, será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, sete de março de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 







Ata # 19 - 21 de março de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Nona Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e um dias do mês de março de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte 
horas e trinta  cinco minutos, em sua sede social, reuniu-se, em sua sede social, à rua 
Santo Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, a Diretoria Executiva da USE, 
verificando-se o comparecimento dos seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado e Abraão Sarraf. O confrade Waldomiro 
da Silva Santos deixou de comparecer por ter que estar presente à Semana Espírita de 
Santos. - Participaram da reunião os confrades Noel Penteado Leite e da. Nair e Cícero 
Ferreira, os dois primeiros médiuns. A reunião foi aberta com prece proferida por Sarraf. 
- A seguir manifestaram-se duas entidades, as quais fizeram inúmeras considerações sobre 
as atividades do movimento unificador, que não só trouxeram valiosos esclarecimentos, 
como também contribuíram para confortar e reanimar aos diretores presentes, para que 
persistam nos trabalhos em andamento. Disse uma das entidades manifestantes que o 
“trabalho é moroso porque o sulco é profundo”, usando da figura que bem retrata uma 
situação, pois, o arado, quando sulca profundamente caminha devagar. Às vinte e duas 
horas e quinze minutos, com a retirada dos confrades Noel Penteado Leite e da. Nair e 
Cícero Ferreira, passou-se à parte administrativa. Jordão dá conhecimento a DE de uma 
carta recebida do sr. Herculano Pires, que apresenta renúncia ao seu cargo de vice-
presidente. - O assunto foi objeto da atenção de todos e depois de discutido, resolveu-se 
aceitar a renúncia apresentada por aquele nosso companheiro. - Em resultado das 
discussões havidas resolveu-se também que se escrevesse à confreira Luiza Peçanha 
Camargo Branco, que, ocupando a primeira secretaria, não tem podido comparecer com 
a assiduidade que os nossos trabalhos atuais exigem, a fim de que manifestasse ou se 
pronunciasse sobre a possibilidade de exercer efetivamente o cargo para o qual foi eleita. 
- Prosseguindo comenta-se um incidente ocorrido na FEESP em que foram 
protagonistas, devido a um mal entendido, os confrades Luiz Monteiro de Barros e 
Olegário Ribeiro Candeias. - Às vinte e três horas e vinte minutos, nada mais havendo 
a tratar, o sr. presidente encerra a reunião, da qual, ,eu, segundo secretário, lavrei a 
presente ata, que depois de lida e achada de acordo será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, 23 de março de 1955. 
 
Assinaturas. 









Ata # 20 - 4 de abril de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Vigésima Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos quatro dias do mês de abril de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte e trinta 
horas, reuniu-se a diretoria executiva da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro no 362, 
nesta cidade de São Paulo, com a presença dos seguintes diretores: Luiz Monteiro de 
Barros, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva `Santos e 
Abraão Sarraf. A prece inicial foi proferida pelo sr. presidente, após o que, distribuí uma 
via do trabalho que havia elaborado anteriormente para apresentação ao CDE, a fim de 
que todos os demais diretores a estudassem e, na próxima reunião, estivessem 
preparados para a discutir. - A seguir, tecendo alguns comentários, propõe duas 
questões: a) Composição da Diretora e b) Concentrações Regionais, as quais foram 
amplamente discutidas pelos presentes. Com relação à primeira proposição, no tocante 
à composição da Diretora, nada se resolveu em definitivo, não obstante tenham sido 
lembrados os nomes dos confrades dr. Wilson Ferreira de Mello e Abraão Sarraf, para 
serem indicados à vice-presidência da USE. - No que diz respeito às concentrações 
regionais, estabeleceu-se a seguinte escalação: Sorocaba - Franca - Santo André - Marília 
- Campinas - Avaré - Casa Branca e Araçatuba, para ordem de realização, ficando a 
Secretaria incumbida de aceitar em definitivo os demais detalhes, inclusive a alteração 
da escalação feita, se houver conveniência. - Resolveu-se, ainda, neste sentido, que se 
estabelecessem as datas as duas primeiras concentrações, devendo a primeira ser 
realizada no dia 8 de maio, em Sorocaba, e a segunda, em Franca, no dia 22 do mesmo 
mês. - Após esta decisão o assunto voltou a ser discutido, considerando-se a conveniência 
dessas concentrações serem mensais, nada se resolvendo porém. - Voltando a usar da 
palavra o sr. presidente lembra a necessidade da impressão urgente de 500 exemplares 
dos Estatutos Sociais. - Nada mais havendo a discutir, o sr. presidente convida o confrade 
Jordão para proferir a prece de encerramento, o que é feito às vinte e duas horas e quinze 
minutos, e, para fazer fé, lavrei a presente, que depois de lida e achada de acordo, será 
assinada pelos presentes. As concentrações já determinadas para Sorocaba e Franca, 
serão, respectivamente, em vinte e dois de maior e doze de junho p. futuro. 
 
São Paulo, quatro de abril de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 









Ata # 21 - 25 de abril de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Vigésima Primeira Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte 
horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à 
rua Santo Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo. De acordo com o livro de Presença, 
compareceram os seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, 
Luiza Peçanha Camargo Branco, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos e 
Abraão Sarraf. A reunião foi iniciada após prece proferida pelo sr. presidente. Ata da 
reunião de 4-4-55 = Foi lida e aprovada. Expediente = Constou do seguinte: a) carta de 
13/4, de Itapetininga, na qual os confrades da UME local informam o trabalho que vem 
realizando para venda de selos; b) carta de 30/3, da Cruzada dos Militares Espíritas - núcleo 
de São Paulo - comunicando a mudança de sua sede; c) carta de 10/4, da UDE João Huss, 
fazendo convite para reunião confraternativa, no dia 1/5/55. - A carta foi encaminhada ao 
Do. - d) carta da UME de Taubaté, pedindo comparecimento de representante da USE, 
para reunião de 1/5/55, às 10 horas da manhã, como prévia da Concentração Regional. - 
Representarão a USE os confrades Jordão e Manso Vieira. - Usando da palavra, em face de 
escusas por parte de Jordão, para representar a USE na aludida reunião de Taubaté, Sarraf 
propõe e a Diretoria aceita, o nome de Jordão para integrar o Departamento de Educação. 
- e) carta de 6/4, de Garça, consultando se podem menores de 18 anos integrar o Conselho 
da UME. - A DE tomou conhecimento e decidiu de acordo com o que aliás estabelece o 
Código Civil, informando não ser possível. - f) carta de 29/3, da União das Senhoras 
Espíritas de São Carlos, que será respondida de acordo com entendimentos já 
anteriormente havidos com os representantes da USE, quando lá estiveram recentemente. 
- g) convite para inauguração do Sanatório Bairral, em Amparo, dia 1-5-55. Representará a 
USE, Paulo. - h) convite para a I Exposição do Livro Espírita. - i) carta do CME, propondo 
a conveniência da difusão do trabalho sobre a Conceituação do Termo Espírita e 
solicitando lhe seja entregue a direção e organização das palestras nas entidades 
patrocinadoras. - No primeiro caso, o sr. Secretário Geral informou que, dispondo daqueles 
impressos, mandou encaminhá-los à Exposição, para aquele fim. - No segundo caso, a DE 
considerando o alto significado da solicitação do CME, concordou em entregar-lhe aqueles 
trabalhos. - j) carta de 13/3, da UDE “Cairbar Schutel”, juntando Cr$ 200,00. - k) carta do 
CME sobre a I Semana Espírita da cidade de São Paulo. - A DE considerou interessante o 
empreendimento e merecedor de apoio. - Foi indicado o confrade Luiz Monteiro de Barros 
para representá-la. - l) carta de 13/4 do CME solicitando demonstração das contas das 
UDEs e do CME, e pedindo quota do jornal e selo. - Deverá ser providenciado. - VICE-
PRESIDÊNCIA - O sr. presidente abre a questão, tecendo uma série de considerações a 
propósito do preenchimento deste cargo, vago com a renúncia do confrade Herculano 
Pires. - Diz que o confrade dr. Wilson Ferreira de Mello, pelo seu alto prestígio no meio 
interiorano, seria um ótimo elemento, porém, como foram indicados dois nomes, isto é, o 
daquele confrade e mais o de Abraão Sarraf, não deixaria de ser uma injustiça para com 
este último, a não indicação de seu nome, pelos seus colegas. - Jordão intervindo, diz que, 
na USE, a questão de cargos não deverá ter maior significação. - Continuando, o confrade 
dr. Luiz, concordando com o aparte de Jordão, e fazendo ainda outras considerações 
entende que, o nome do confrade dr. Wilson seria o mais indicado para a Vice-Presidência. 
- Após breve instante de geral meditação, Paulo se pronuncia dizendo que, não obstante, 



todas as considerações do confrade dr. Luiz ainda permanecia optando pelo nome de 
Sarraf, sem qualquer desmerecimento para o nome do dr. Wilson, que seria um esplêndido 
elemento na direção da USE. - O dr. Luiz volta a fazer considerações, dizendo que, sendo 
o dr. Wilson elemento altamente prestigiado no Interior, a sua indicação para a Vice-
Presidência, seria como que entregar a Vice-Presidência da USE ao Interior. - Paulo 
intervém e diz que não vê neste sentido nenhum problema, porque não pode compreender, 
ou melhor, acha que na USE as coisas não devem ser postas dessa forma, colocando interior 
de um lado e capital de outro, acha que se deve olhar a USE como uma unidade que de 
fato é e propõe, a seguir, que se indique os nomes dos dois confrades - dr. Wilson Ferreira 
de Mello e Abraão Sarraf, como candidatos à Vice-Presidência, para que o Conselho 
Deliberativo Estadual decida. - O confrade dr. Luiz não concorda com esta proposta porque 
o interior votaria no dr. Wilson e a capital em Sarraf, o que criaria um desagradável impasse. 
- Jordão usando da palavra diz que, para solucionar a questão, o melhor seria que se fizesse 
à moda dos antigos apóstolos, ou seja, se sorteasse os dois nomes, com o que todos 
concordam. - O sr. presidente, dr. Luiz, dobra dois papeizinhos cada um com um dos nomes 
daqueles dois confrades e os coloca num chapéu, convidando Sarraf para tirar um deles. - 
Sarraf se escusa e Waldomiro se oferece para fazê-lo, o que faz, sorteando o nome de Abraão 
Sarraf, como elemento a ser indicado pela DE, para ocupar a Vice-Presidência, o que deverá 
ser feito por ocasião da próxima reunião do CDE. - Com relação ao confrade dr. Wilson 
Ferreira de Mello, resolveu a DE, por unanimidade, convidá-lo para ocupar o outro cargo, 
que vagará com a renúncia de Sarraf, para ocupar a Vice-Presidência. - O dr. Wilson deverá 
ser convidado para participar desde já das reuniões da DE. - AINDA EXPEDIENTE - foi 
recebida também uma carta da UDE Cairbar Schutel, comunicando o início de suas 
palestras mensais. - Viagem a São Carlos = Jordão informa ter estado na marginada, 
juntamente com Paulo e Waldomiro, onde foram visitadas as instituições locais, realizadas 
uma mesa redonda e palestras, como geral agrado. - UDE SANTANA = Paulo comunica a 
reconstituição da marginada. - Confederação Espírita Brasileira - Paulo informa também 
que obteve informes sobre trabalho que está sendo realizado. A seguir Sarraf faz referencias 
a uma carta que recebeu de Itapeva, para uma solenidade a se realizar em 8/4, que chegou 
atrasada ao seu poder, solicitando a Secretaria informar se de fato chegou atrasada, o que 
foi imediatamente confirmado pelo sr. Secretário Geral. Reunião no Rio = O sr. presidente 
diz se não seria interessante que pedíssemos licença à FEB para levar outros elementos, 
embora não pertencentes à DE da USE, o que foi esclarecido pelo confrade Jordão não ser 
possível, devido ao fato dessa reunião, por ser de interesse à unificação nacional, somente 
os membros dos órgãos estaduais poderão comparecer. - Conselho de Redação do jornal 
Unificação = Discutiu-se a respeito da composição do marginado, em face da renúncia do 
confrade Herculano Pires. Sarraf diz que não entende que a renúncia de Herculano 
implique na sua demissão do Conselho de Redação, tendo o sr. presidente em tal caso, 
uma vez que Sarraf procurou comunicar-se a respeito com Herculano, que voltasse a 
procurá-lo. Às vinte e três horas e trinta minutos, o sr. presidente, nada mais havendo a 
tratar, convidou o confrade para encerrar a reunião, proferindo a prece final, lavrando, eu, 
segundo secretário, para registro, a presente ata, que depois de lida e achada de acordo 
deverá ser assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, vinte e cinco de abril de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 

















Ata # 22 - 9 de maio de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Vigésima Segunda Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de maio de mil e novecentos e cinquenta e cinco, reuniu-se a 
Diretoria Executiva da “USE”, às vinte horas e trinta minutos, em sua sede social, à rua 
Santo Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, com a presença dos seguintes diretores: 
Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Luiza Peçanha Camargo Branco, Paulo 
Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos e Abraão Sarraf. Esteve também presente o 
confrade Noel Penteado Leite. - O sr. presidente, após proferir a prece inicial, declara aberta 
a reunião que, nesta noite, contará de duas partes: a primeira de caráter espiritual e a 
segunda da ordem administrativa. Com os pensamentos dirigidos ao Altíssimo, aguardam 
os presentes a manifestação de algum dos mensageiros do Alto, o que, logo a seguir, se 
.................. dá oportunidade a todos de serem reconfortados e fortalecidos com uma 
proveitosa e oportuna mensagem, em seguida a qual, a entidade manifestante se dirige aos 
presentes, colocando-se à disposição de todos. O sr. presidente, aproveitando o ensejo, faz 
algumas indagações, como seja, no que diz respeito à situação financeira e à conveniência 
da depuração do meio, tendo a Entidade manifestante, com relação à situação financeira 
dito que não nos preocupasse, porquanto, partindo do Alto a inspiração do movimento 
unificador, aquele saberia prover as nossas necessidades, não nos desampararia, e quanto à 
unificação com base na seleção de elementos considerou não ser oportuna, porque 
justamente aqueles aos quais ainda faltava orientação, eram os que mais precisavam dos 
benefícios do movimento. Recomendou que se disciplinasse o movimento informando aos 
elementos esclarecidos e com funções de alta responsabilidade no movimento a disciplina 
necessária e precisa para a consolidação e expansão da Unificação. - O sr. presidente se 
dirige a seguir aos demais diretores dizendo que, caso desejassem formular, por sua vez, 
alguma pergunta, que o fizessem, em razão do que, o confrade Abraão Sarraf, pergunta à 
Entidade manifestante que, nesta emergência, se não seria oportuno e interessante voltar a 
se desenvolver esforços para contar com a cooperação mais efetiva de entidades e elementos 
mais ou menos à margem do movimento unificador, alguns indiferentes até, tendo o 
Espírito manifestante, por sua vez, perguntado ao confrade Abraão Sarraf se se sentia 
animado e com forcas bastantes para demover aquelas criaturas e entidades do seu livre 
arbítrio, ao que, o confrade Sarraf, respondeu que o livre arbítrio, com amor, poderia 
modificar-se; discordando, o Espírito manifestante disse que não se deveria perder tempo 
com tais elementos, citando o texto evangélico, de que “não se dá perolas aos porcos”. Após 
outras considerações, a Entidade manifestante se retirou, encerrando, o confrade Sarraf a 
primeira fase dos trabalhos, da qual, aliás, não participou integralmente o confrade Carlos 
Jordão da Silva, que, logo no início, por motivo de doença em família e com autorização 
da Entidade manifestante, se retirou. - Passando a parte administrativa, tratou-se: DAS 
CONCENTRAÇÕES: estabelecendo-se que, para Sorocaba, ficaria responsável o confrade 
Abraão Sarraf; para Franca, dr. Luiz Monteiro de Barros; para Santo André, Da. Luiza 
Peçanha Camargo Branco. - DOS ESTATUTOS: tendo Sarraf informado que sairia até 
junho próximo; DO JORNAL: tendo ainda Sarraf comunicado estar faltante o trabalho do 
dr. Canuto Abreu; DO TRABALHO DAS CRIANÇAS: tendo da. Luiza informado já o 
ter estudado; DA I SEMANA ESPÍRITA DA CIDADE DE SÃO PAULO: tendo o dr. Luiz, 
após considerações diversas, concordado em permanecer como representante da DE; DO 
CDE: estabelecendo-se o último domingo de junho, dia 26.6.55, para sua reunião; DA 



VISITA DO CME: estabelecendo-se o dia 23.6.55 para sua reunião. - Nada mais havendo 
a tratar, às vinte e duas horas e trinta minutos, o sr. presidente encerra os trabalhos, tendo, 
eu, segundo secretário, da reunião, lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada 
conforme, será assinada pelos demais diretores. 
 
São Paulo, 7 de maio de 1955. 
 
Assinaturas. 











Ata # 23 - 16 de maio de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Vigésima Terceira Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos dezesseis dias do mês de maio de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte horas 
e trinta e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da “USE”, em sua sede, à rua 
Santo Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, com a presença dos seguintes diretores: 
Luiz Monteiro de Barros - Carlos Jordão da Silva - Luiza Peçanha Camargo Branco - Paulo 
Toledo Machado - Waldomiro da Silva Santos e Abraão Sarraf. Após prece proferida pelo 
sr. presidente, foi aberta a reunião. - Ata do dia 25-4-55 - Foi lida e aprovada com a seguinte 
emenda: a prece de encerramento foi proferida por Abraão Sarraf. - Com relação aos 
Departamentos, a DE deliberou, doravante, adaptá-los não ao cargo, mas às afinidades e 
habilidades de cada diretor. Ainda com relação a esta ata, houve explicação de Abraão 
Sarraf que informa ter falado com o confrade Herculano Pires, o qual afirmou que sua 
renúncia à vice-presidência, não implica no seu afastamento do Conselho de Redação. Ata 
do dia 9-5-55 - Foi lida e aprovada com retificação relativa à data da visita do CME à DE, 
entendendo-se dia 23 de maio de 1955, onde se lê 23 de junho de 1.955. - EXPEDIENTE: 
Constou do seguinte: a) carta do CME sobre assuntos diversos, já tratados; - b) carta do 
CME, à atenção do Departamento de Mocidades; c) carta da UDE Bezerra de Menezes, 
comunicando a fusão das UDEs do Tatuapé e da Penha; d) relatório de atividades do 
Departamento de Mocidades. Com relação ao membro do Departamento de Mocidades 
que deverá representar São Paulo, decidiu-se que se solicitaria detalhes do trabalho afeto à 
respectiva Comissão. - MOVIMENTO DE UNIFICAÇÃO = Foi discutido o trabalho 
apresentado pelo dr. Luiz, que sofreu diversas emendas e deverá voltar a ser discutido. - 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às vinte e três horas e dois minutos, 
com prece proferida por Paulo Machado, lavrando, eu, segundo secretário, a presente ata, 
que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos demais presentes. 
 
São Paulo, dezesseis de maio de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 







Ata # 24 - 23 de maio de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Vigésima Quarta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de maio de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte horas 
e quarenta e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da “USE”, em sua sede, à rua 
Santo Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, com a presença dos seguintes diretores: 
Luiz Monteiro de Barros - Carlos Jordão da Silva - Luiza Peçanha Camargo Branco - Paulo 
Toledo Machado - Abraão Sarraf. A prece inicial foi proferida pelo sr. presidente. - Não foi 
lida a ata da reunião anterior. - CONSELHO METROPOLITANO ESPÍRITA - 
Compareceu à reunião, uma Comissão de elementos do CME, composta pelos seguintes 
confrades: Paulo Toledo Machado - João José Cabrera - Alcides de Paulo - Munir Stephan 
- Salvador Taranto - Rubens de Souza - Milênio Martins Romero - que veem visitar a DE - 
Usou da palavra o confrade João José Cabrera e Paulo Toledo Machado, pelo CME e dr. 
Luiz Monteiro de Barros e Abraão Sarraf pela DE. - Foi bastando proveitosa a visita, 
agradando bastante a todos os pontos de vista externados. - MOVIMENTO DE 
UNIFICAÇÃO - Continuaram os estudos com relação ao plano apresentado pelo dr. Luiz. 
- Nada mais havendo a tratar, às vinte e três horas e quinze minutos foi encerrada a reunião, 
da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e achada de acordo, será assinada pelos 
presentes. 
 
São Paulo, vinte e três de maio de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 







Ata # 25 - 6 de junho de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Vigésima Quinta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos seis dias do mês de junho de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte horas e seis 
minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da “USE”, em sua sede, à rua Santo Amaro no 
362, nesta Capital de São Paulo, com a presença dos seguintes diretores: Luiz Monteiro de 
Barros - Carlos Jordão da Silva - Luiza Peçanha Camargo Branco - Paulo Toledo Machado 
- Abraão Sarraf. A prece inicial foi proferida pelo confrade Sarraf. - EXPEDIENTE = 
Constou do seguinte: a) carta da UME de Taubaté, comunicando a realização da VIII 
Semana Espírita de Taubaté, de 24 a 31-7-55,juntando programa para aprovação e 
solicitando endereço dos órgãos da “USE”. - Com relação à solicitação de endereços o 
confrade Jordão informa que a Secretaria já atendeu. - Submetido a seguir à aprovação da 
DE o programa é aprovado, sugerindo-se que os convites dos oradores sejam feitos em nome 
e diretamente pelo próprio CRE, ratificados pela DE. - b) carta da L.E.E.S.P., de cujos 
dizeres se tomou conhecimento, resolvendo-se, após sua discussão, que na próxima reunião 
se trataria em definitivo. - PALESTRA NA F.E.E.S.P.: O sr. presidente, após tecer algumas 
considerações, propõe que volte à responsabilidade direta da DE as palestras da “USE” na 
F.E.E.S.P. - Após considerar-se o assunto a DE decidiu que, em casos excepcionais, trocará 
o orador, embora continue a cargo do C.M.E. a organização e direção daquelas palestras. 
Desta resolução será dado conhecimento ao CME, por escrito ou melhor por carta. - 
CONCENTRAÇÕES REGIONAIS - Discutido o horário estabelecido inicialmente para 
estas Concentrações, decidiu a DE alterá-lo, como segue: pela manhã, mesa redonda; à 
tarde, palestra. - Esta modificação deverá ser feita nas Regiões mais distantes e onde se 
oferecer mais conveniências, para melhor atender ao interesse do comparecimento dos 
confrades visitantes, muitos dos quais terão que retornar no mesmo dia. - Reunião no Rio: 
Jordão apresenta resenha dos trabalhos elaborados para a reunião do mês de agosto, do 
CFN, que os membros da DE deverão estudar. - Nada mais havendo a tratar, às vinte e três 
horas e seis minutos, cm prece proferida pelo sr. presidente, é encerrada a reunião, da qual, 
para constar, lavrei a presenta ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais 
presentes. 
 
São Paulo, seis de junho de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 26 - 15 de junho de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Vigésima Sexta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos quinze dias do mês de junho de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte horas e 
trinta e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da “USE”, em sua sede, à rua Santo 
Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, com a presença dos seguintes diretores: Luiz 
Monteiro de Barros - Carlos Jordão da Silva - Luiza Peçanha Camargo Branco - Paulo 
Toledo Machado - Waldomiro da Silva Santos - Abraão Sarraf. Após prece inicial proferida 
pelo sr. presidente, foi aberta a reunião. TEMÁRIO PARA REUNIÃO DO RIO = Após 
ser discutido foi aprovado o seguinte: Temário para as reuniões dos presidentes das 
Federações Estaduais, a realizar-se de 27 a 29 de agosto de 1955: a) Da necessidade da 
atualização e da execução do Pacto áureo de 5-10-1949; b) Da organização de Entidades 
Estaduais para os Estados que ainda não as tenham e sua adesão à FEB; c) Da organização 
de órgãos municipais e distritais nas Capitais, onde comportá-los, criados pelas Entidades 
Estaduais para compor seu Conselho Federativo; d) Da organização de Departamentos de 
Juventude nas Entidades Estaduais, em conexão com o Departamento de Juventude da 
FEB; e) fica excluído; f) Da remessa de noticiário e deliberações sobre o movimento estadual 
aos representantes no CFN; g) Da necessidade de reuniões dos representantes das 
Entidades Estaduais junto ao CFN, dos presidentes e facultativamente dos demais diretores 
daquelas Entidades e da Diretoria da FEB, com intervalos convenientes. H) Da necessidade 
de reuniões das Entidades Estaduais com os representantes dos órgãos municipais, para 
discussão e acerto de medidas indispensáveis ao desenvolvimento do movimento espírita; 
i) Da necessidade de realizar, anualmente, a comemoração do Livro Espírita, durante o mês 
de abril, se possível, com exposição de livros doutrinários, preferencialmente em ambiente 
profano, visando maior expansão da Doutrina através da leitura; j) Das providências para 
a comemoração do 1º Centenário do “Livro dos Espíritos”; - k) Da formação de livrarias 
permanentes nas Entidades Estaduais; - l) Da organização das Escolas Espíritas do 
Evangelho e suas atividades auxiliares para a Infância. - ESTATUTOS - Foi revista a 
primeira prova tipográfica. Nada mais havendo a tratar, às vinte horas e quarenta e cinco 
minutos foi encerrada a reunião. A prece final foi proferida pelo confrade Jordão. Para 
constar, foi lavrada a presente, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os 
presentes. 
 
São Paulo, quinze de junho de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 







Ata # 27 - 20 de junho de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Vigésima Sétima Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte dias do mês de junho de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte horas e 
vinte e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da “USE”, em sua sede, à rua Santo 
Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, com a presença dos seguintes diretores: Luiz 
Monteiro de Barros - Carlos Jordão da Silva - Paulo Toledo Machado - Waldomiro da Silva 
Santos - Abraão Sarraf. A prece inicial proferida por Paulo Toledo Machado. - Foram lidos 
e aprovadas as atas dos dias 16 e 23 de maio próximo passado. DEPARTAMENTO D 
EDUCAÇÃO: O sr. presidente, confrade Luiz Monteiro de Barros, responsável pelo 
Departamento supra, apresenta trabalhos dos confrades Emílio Manso Vieira e Da. Luiza 
Peçanha Camargo Branco, com relação ao ensino pedagógico de Espiritismo para as 
crianças, os quais, a DE, após examiná-los e discutir a respeito, decidiu enviar a um técnico 
em pedagogia para tomar como base o trabalho de Da. Luiza e aproveitar o material do 
trabalho do sr. Emílio Manso Vieira. Deverá ser solicitado o consenso do dr. Wilson 
Ferreira de Mello. - EXPEDIENTE: Constou do seguinte: a) recorte do jornal Cruzeiro do 
Sul, de Sorocaba, inserindo artigo sobre o qual pedem a opinião. - b) carta de 22-4-55 da 
L.E.E.S.P. - A DE tomou conhecimento, e após examiná-la decidiu deixar para tratá-la 
oportunamente. - TEMÁRIO PARA A REUNIÃO DO RIO: Discutiu-se o assunto e com 
relação ao item “a” firmou-se a seguinte decisão: propor para que o CFN adquira 
autonomia com relação aos assuntos de unificação e direção do movimento doutrinário 
nacional para que seja sempre um órgão nobre e que tenha sempre como D.E. a da FEB. - 
CONCENTRAÇÕES: Resolveu-se transferir as reuniões de Taubaté e Marília, como segue: 
Taubaté, de novembro para 31-7-55. Representarão a “USE” Paulo e Sarraf. - Marília, de 
fevereiro para 17-7-55. Representarão a “USE” Dr. Luiz e Jordão. - Em Santo André, dia 
10-7-55, representarão a “USE” Da. Luiza e Sarraf. - TESOURARIA: Apresenta 
demonstração de caixa do período de 13 de março de 1955 a 20 de junho de 1955, cujo 
resumo é o seguinte: Saldo anterior, CR$ 117.331,60 - Entrada Cr$ 13.656,00 - Soma: Cr$ 
130.987,60 - Pagamentos: Cr$ 30.694,30 - Saldo Atual: Cr$ 100.023,30. Nada mais 
havendo a tratar, às vinte e três horas e trinta minutos, o sr. presidente profere a prece final 
e encerra a reunião, da qual, para constar, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada 
de acordo, assinarei em companhia dos demais presentes. 
 
São Paulo, vinte de junho de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Em tempo: Com relação ao temário para a reunião do Rio, retificar: onde consta “para que 
seja sempre um órgão nobre” deve-se ler “e se torne o órgão soberano nacional tendo como 
sua DE a da FEB. 
 
Assinaturas. 







Ata # 28 - 4 de julho de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Vigésima Oitava Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos quatro dias do mês de julho de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte horas, 
reuniu-se a Diretoria Executiva da “USE”, em sua sede, à rua Santo Amaro no 362, nesta 
Capital de São Paulo, com a presença dos seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros - 
Abraão Sarraf - Carlos Jordão da Silva - Paulo Toledo Machado e Waldomiro da Silva 
Santos. A prece inicial foi proferida pelo sr. presidente, confrade Luiz Monteiro de Barros. 
- Atas dos dias 6 e 15-10-55: Foram lidas e aprovadas, sendo que a ata do dia 15, com a 
seguinte emenda: onde se lê, no item “c” do temário para a reunião do Rio, Conselho 
Federativo, deve se entender Conselho Deliberativo; no item “e” substituir “das Escolas 
Espíritas ...” por “... de Escolas Espíritas ...”- TEMÁRIO: O sr. presidente a seguir, incumbe 
o confrade Jordão de elaborar um trabalho com relação ao temário da reunião do Rio, a 
fim de ser estudado e estabelecida a orientação da DE a respeito. - ESTATUTOS: O sr. 
presidente apresenta algumas observações a respeito de sua redação, as quais foram aceitas 
pela DE, após serem devidamente aprovadas. - TESOURARIA: O confrade Waldomiro da 
Silva Santos apresenta o balancete do movimento de Caixa referente ao período de 6 de 
junho a 4 de julho de 1955, cujo resumo é o seguinte: Saldo anterior: Cr$ 106.781,50 - 
recebimentos: Cr$ 19.185,00 - pagamentos: Cr$ 4.391,10 - Saldo atual: Cr$ 121.575,40. - 
EURÍPEDES DE CASTRO: O confrade Waldomiro da Silva Santos dá ciência a DE de 
informações que lhe foram prestadas pelo confrade Altivo Ferreira, com relação à sua 
participação na Semana Espírita de Jacupiranga, em cuja localidade também estava o 
confrade Eurípedes de Castro, o qual, segundo aquelas informações, fez referências 
desaconselháveis com relação a USE e como que justificando o seu procedimento aludiu à 
conversação que a respeito teve com o confrade Paulo Machado. Este ratifica as 
informações dizendo que, por considerar ponto de vista pessoal, preferiu não tomar 
conhecimento e não supunha que ainda viesse a se desenvolver. - A DE após fazer 
considerações e discutir o assunto decidiu convocar aquele confrade, para a próxima 
reunião, a ser realizada dia dezoito deste mês, a fim de ser solicitado o seu esclarecimento 
a propósito. Sugere, a seguir, o confrade Waldomiro da Silva Santos que se promova uma 
aproximação com as Federativas e tece considerações a propósito da cooperação destas. 
Com relação ao assunto decidiu a DE enviar as Federativas uma copia do temário abordado 
no Rio, juntamente com as modificações propostas pela USE, para conhecimento e receber 
sugestões, podendo estas, se assim desejarem as entidades Federativas, serem apresentadas 
pessoalmente, o que propiciaria aquela aproximação sugerida. - L.E.E.S.P.: com referência 
a carta recebida desta entidade, decidiu a DE, após considerar devidamente o assunto, 
acusar o seu recebimento, informando que, por haver assuntos urgentes que vinham sendo 
tratados anteriormente, será respondida oportunamente, com a atenção devida . Nada mais 
havendo a tratar, às vinte e três horas e quinze minutos o sr. presidente convida o confrade 
Jordão para proferir a prece de encerramento, lavrando eu, segundo secretário, Paulo 
Toledo Machado, a presente ata, que depois de lida e achada de acordo será assinada pelos 
demais presentes. 
 
São Paulo, quatro de julho de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 









Ata # 29 - 18 de julho de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Vigésima Nona Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos dezoito dias do mês de julho de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte horas e 
quinze minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro 
no 362, nesta Capital de São Paulo. De acordo com o livro de Presença, compareceram os 
seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Luiza 
Peçanha Camargo Branco, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos, Wilson 
Ferreira de Mello. - A reunião foi aberta após prece proferida pelo sr. presidente. - Dr. 
Wilson Ferreira de Mello = O sr. presidente, confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, declara 
que, com satisfação, dá posse ao nosso distinto confrade, dr. Wilson Ferreira de Mello, cujo 
nome indicado pela DE, para ocupar o cargo de Segundo Tesoureiro, foi aprovado por 
unanimidade e com aplausos pelo CDE. - ATA = Foi lida e aprovada a ata do dia quatro 
de julho último. - EURÍPEDES DE CASTRO = Tendo chegado nesta oportunidade, às 
vinte e uma horas, o confrade Eurípedes de Castro, que fora convidado pela DE, conforme 
resolução em reunião anterior, o sr. presidente comunica-lhe a razão por que foi convidado 
e, a seguir, passa a palavra ao confrade recém-chegado. O dr. Eurípedes de Castro 
inicialmente solicita esclarecimentos ao sr. presidente sobre a informação que veio a DE, 
desejando saber se era escrita ou verbal. O sr. presidente esclarece que foi verbal e que quem 
a transmitiu foi o confrade Waldomiro da Silva Santos, a quem se dirige pedindo historiar 
a ocorrência, o que este faz. Diz que, segundo informações que lhe foram dadas pelo 
confrade Altivo Ferreira, o confrade Eurípedes de Castro, em público, fez citações 
desairosas e inconvenientes com relação a USE, que falou que “as Federativas gozam cada 
tombo da USE”, “que a USE desviou-se de sua finalidade”; que deu a entender que era 
delegado das Federativas para agir contra a USE/ enfim, disse o confrade Waldomiro, que 
lamentara não se encontrar presente o confrade Altivo Ferreira para confirmar e melhor 
esclarecer a questão. Paulo presta esclarecimento a respeito, quando, inicialmente, o 
confrade Waldomiro faz referência ao seu nome. A seguir o confrade Eurípedes de Castro 
passa a relatar a ocorrência, segundo seu modo de ver. É aparteado pelo confrade Jordão 
quando faz referência à conveniência da ida deste (Jordão) à Jacupiranga, que em algum 
tempo atrás não houvera dispensada mais atenção aos confrades de lá, quando pelos 
mesmos procurado na sede da USE, dizendo que absolutamente não se lembrava de fato 
análogo e que não costuma proceder dessa forma. Quando o confrade Eurípedes faz 
referência a USE, taxando-a de 4ª Federativa, é novamente aparteado por Jordão o qual 
mostra o equívoco em que se encontra. O confrade Eurípedes de Castro pretende justificar 
seu ponto de vista a respeito e atendendo-se no assunto diz que quando conversou com o 
confrade Edgard Armond sobre o tópico constante do relatório oficial da F.E.E.S.P. 
publicado no jornal O Semeador o mesmo lhe havia dito que a citação era ponto de vista 
da Diretoria e não pessoal e que, em que pesem os fatos de os confrades Jordão e Luiz 
Monteiro de Barros serem membros da Diretoria da F.E.E.S.P., não poderiam estes dizer-
se que representavam o pensamento daquela entidade. Continua o confrade Eurípedes de 
Castro, verificando-se nas exposições que se sucedem, algumas vezes aparteadas pelos 
presentes, desvio completo do objetivo que se tinha em vista alcançar com o convite que 
fora dirigido a este mesmo confrade e não, digo, ficando a DE impossibilitada de poder 
bem ajuizar a questão. O confrade Wilson Ferreira de Mello propõe que se encerre o 
assunto, no que concordam os demais diretores. O sr. presidente, confrade Luiz Monteiro 



de Barros, dirige-se ao confrade Eurípedes de Castro dizendo que o que a DE deseja e espera 
sobretudo dos elementos integrados na USE é uma cooperação ou mesmo uma crítica 
construtiva que nestas condições ele, Eurípedes de Castro, poderia cooperar fornecendo 
sugestões ou elementos que possibilitassem a DE melhor orientar seus trabalhos no campo 
da Unificação e no sentido de se evitar situações desagradáveis como a que se verificara. 
Pede-lhe mais cooperação, agradece o seu comparecimento e acompanha-o na sua retirada 
do recinto da reunião, a qual, com o retorno do sr. presidente, prossegue. Programa de 
Ensino de Espiritismo - Evangélico para a Infância: O confrade Wilson Ferreira de Mello 
diz que estudou os dois trabalhos e se sente em dificuldades para manifestar-se porque não 
sabe como se encaminhou ou iniciou. Após troca de ideias a respeito e de acordo com 
decisão anterior da DE o confrade Wilson Ferreira de Mello foi esclarecido de que deverá 
tomar como base o trabalho de Da. Luiza Peçanha Camargo Branco. Reunião no Rio: O 
sr. presidente se refere à conveniência de se publicar no jornal Unificação artigo de fundo 
com relação à reunião do Rio, o que foi recebido com interesse, ficando o confrade Jordão 
incumbido de fazê-lo. Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente, à vinte e duas horas e 
vinte minutos, convidou o confrade Jordão para proferir a prece final, lavrando, eu, 
segundo secretário, para registro, da reunião, a presente ata, que depois de lida e achada 
aprovada, será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, dezoito de julho de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 















Ata # 30 - 1 de agosto de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Trigésima Reunião da Diretoria Executiva 

 
Ao primeiro dia do mês de agosto de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte 
horas e trinta e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à 
rua Santo Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, com a presença dos seguintes 
diretores: Luiz Monteiro de Barros - Carlos Jordão da Silva - Paulo Toledo Machado - 
Waldomiro da Silva Santos e Wilson Ferreira de Mello. A confrade Luiza Peçanha 
Camargo Branco justificou sua ausência. A prece inicial foi proferida pelo confrade 
Jordão.  - ATA DA REUNIÃO DO DIA 4-7-55 Foi lida e aprovada. Com relação a ata 
Jordão informa que as cartas às Federativas foram encaminhadas, inclusive à Sinagoga. 
- JORNAL UNIFICAÇÃO O sr. presidente informa que, com relação ao trabalho sobre 
assistência social, que fora anteriormente confiado a confrade Nancy Puhlmann e que 
não foi desenvolvido pela mesma, se entender com o confrade Sarraf no sentido de 
confiá-lo ao confrade Wilson Ferreira de Mello, o qual, presente, diz estar de acordo 
mesmo, porque é da sua especialidade. Não houve objeção por parte da DE. - 3º CRE = 
foi recebida carta datada de 18-7-55, desde Conselho, fazendo referência a palavra 
pronunciada pelo confrade Eurípedes de Castro no programa da Hora Espiritual, 
atacando a USE, e pedindo providências ao CDE. - Acompanham também carta 
referente à próxima Concentração Regional a ser realizada na cidade-sede do CR, 
Campinas, da qual a DE tomou conhecimento, decidindo que, por residir o sr. Wilson 
em Campinas e ser pessoa que poderá prestar valioso concurso lá, ficava o mesmo à 
disposição da Ume local para realizar os trabalhos preliminares dessa Concentração. 
Sobre a carta referente ao dr. Eurípedes de Castro a DE decidiu comunicar que já havia 
tomado providências, as quais serão levadas ao conhecimento do CDE, juntamente com 
a carta que vêm de nos dirigir. I Congresso Nacional de Hospitais = inda na 
correspondência recebida do CRE de Campinas há referências a uma manifestação do 
dr. Hélio Amancio, que embora diretor clínico do Sanatório Américo Bairral, da cidade 
de Itapira, não é espírita e naquele conclave assim se manifestara: “Só os Espíritas no 
Estado de São Paulo, dão assistência hospitalar a 3.000 internados. Imaginem, os 
senhores, de que seriam capazes os Espíritas se fossem unidos”. - A DE acatando a 
sugestão desse CR no sentido de que se dê publicidade ao fato, assim procederá. 
Comemorações do Centenário do Livro Espírita = Jordão informa participar de 
Comissão constituída pelo CFN para esse fim e apresenta súmula de sugestões e 
programa que já elaborou. Houve diversos comentários a respeito e Paulo e Wilson 
sugerem que nas comemorações sejam denominadas: Comemorações do I Centenário 
do Espiritismo. - Concentração Regional em Assis = Representarão a USE os diretores: 
Abraão Sarraf e Paulo Toledo Machado. - Nada mais havendo a tratar, às vinte e duas 
horas, o sr. presidente faz a prece final e encerra a reunião, da qual lavrei a presente ata 
que depois de lida e achada de acordo será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, um de agosto de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 









Ata # 31 - 22 de agosto de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Trigésima Primeira Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dia do mês de agosto de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte 
horas e trinta minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo 
Amaro no 312, nesta Capital de São Paulo. De acordo com o livro de presença 
compareceram os seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, Luiza Peçanha Camargo 
Branco, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos e Wilson Ferreira de Mello. 
- A prece inicial foi proferida pela confrade Luiza Peçanha Camargo Branco.  - Presidiu 
a reunião, em face da ausência dos srs. presidente e vice-presidente, o confrade Carlos 
Jordão da Silva, secretário geral. - REUNIÃO DO RIO = Jordão relata que para a reunião 
do Rio a USE, conforme é do conhecimento de todos, tem e apresentará sugestões sobre 
o temário. A F.E.E.S.P. mandou por escrito suas sugestões. A U.F.E.P. e a Sinagoga não 
se manifestaram. A L.E.E.S.P. se fez representar na pessoa do confrade Eurípedes de 
Castro. Pede, assim, a este confrade, para iniciarmos a reunião que apresente as 
sugestões da L.E.E.S.P. - O confrade Eurípedes de Castro diz que não é portador de 
sugestões mas que o pensamento do presidente da L.E.E.S.P. era de que se permitisse a 
L.E.E.S.P. uma representação direta. Porém, como posteriormente em conversa com o 
confrade Luiz Monteiro de Barros este lhe esclarecera o assunto, em razão do que 
informou ao presidente da L.E.E.S.P. da representação pretendida e ao que lhe parece 
o mesmo, isto é, o presidente da L.E.E.S.P. se conformara. Não tinha pois sugestões a 
fazer. O confrade Jordão passou a ler o temário esclarecendo os itens do mesmo e 
situando a posição da USE, o qual foi objeto de discussão e comentários dos presentes, 
sendo aprovado. PROGRAMA DE ENSINO DE ESPIRITISMO EVANGÉLICO 
PARA A INFÂNCIA = O sr. Wilson apresentou o trabalho que lhe fora confiado, para 
ser examinado pela DE. - Nada mais havendo a tratar, às vinte horas e quinze minutos, 
o confrade Jordão, presidindo a reunião, convida ao confrade Eurípedes de Castro, para 
proferir a prece de encerramento. Para constar lavrei a presente ata, que depois de lida 
e achada de acordo, será assinada por todos os presentes. 
 
São Paulo, vinte e dois de agosto de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 









Ata # 32 - 5 de setembro de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Trigésima Segunda Reunião da Diretoria Executiva 

 
Às vinte horas e trinta minutos, do dia cinco de setembro de mil e novecentos e 
cinquenta e cinco, compareceram à sede da USE, à rua Santo Amaro no 362, nesta 
Capital de São Paulo, os confrades Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Carlos 
Jordão da Silva e Waldomiro da Silva Santos, para tomarem parte na reunião da DE, 
que estava marcada para esta data e que deixa de se realizar por falta de número, tendo, 
pelo sr. presidente, sido convocada nova reunião para o dia 19 de setembro de 1955, 
neste mesmo local. Para constar, fez-se o presente registro, que vai assinado pelos 
presentes. 
 
São Paulo, 5 de setembro de 1955. 
 
Assinaturas. 





Ata # 33 - 19 de setembro de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Trigésima Terceira Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos dezenove dias do mês de setembro de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte 
horas e trinta minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo 
Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, com a presença dos seguintes diretores: Luiz 
Monteiro de Barros - Abraão Sarraf - Carlos Jordão da Silva - Waldomiro da Silva Santos 
e Wilson Ferreira de Mello. - A prece inicial foi proferida pelo confrade Wilson Ferreira 
de Mello. EXPEDIENTE = Pelo sr. secretário geral, foi apresentado o seguinte: 1) Ata 
da Concentração de Campinas; 2) Carta da I Exposição do Livro Espírita, oferecendo 
um exemplar do Livro dos Espíritos; 3) Carta da UME de Araçatuba sobre concentração; 
4) Carta de Max Kohleisen, de Piracicaba, fazendo sugestões para sanear a Seara Espírita; 
5) Carta da UME de Santos enviando cópia da carta enviada ao Diário em relação a 
Sessão Espírita na Praia das Vacas; 6) Relatório de Da. Luiza Peçanha Camargo Branco 
sobre sua ida  Florianópolis; 7) Artigo de fundo a sair em Unificação sobre a Reunião 
do Rio. A DE após examinar os assuntos detidamente, decidiu: 1) Designar o confrade 
Luiz Monteiro de Barros para fazer a palestra em Araçatuba e presidir a concentração; 
2) Responder ao sr. Max Kohleisen agradecendo sugestões explicando, entretanto, que 
esta DE procurará aplicá-las no momento oportuno e da forma que, então, for julgada 
aconselhável; 3) Solicitar aos srs. Conselheiros relatórios informativos sobre a situação 
moral, doutrinária, jurídica e higiênica dos Centros adesos; 4) Responder a Santos que 
a DE apreciará oportunamente a carta endereçada ao Diário e, então, dará sua opinião. 
Manifestar nosso de acordo com os termos da carta, na ligeira leitura procedida; 5) 
Aprovar os termos do artigo de fundo a sair em O Unificação; 6) Aceitar sugestões do 
irmão Luiz da reunião da DE com as Diretorias das Patrocinadoras. Não havendo outros 
assuntos a tratar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e achada de acordo, será 
assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, 19 de setembro de 1955. 
 
Assinaturas. 







Ata # 34 - 17 de outubro de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Trigésima Quarta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos dezessete dias do mês de outubro de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte 
horas e trinta minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede social, à rua 
Santo Amaro no 362, nesta cidade de São Paulo. A reunião foi aberta com prece 
proferida pelo sr. presidente. Compareceram os seguintes diretores: Luiz Monteiro de 
Barros - Abraão Sarraf - Carlos Jordão da Silva - Paulo Toledo Machado - Waldomiro da 
Silva Santos e Wilson Ferreira de Mello. Atas das 29ª, 30ª e 31ª Reuniões: Foram lidas 
e aprovadas. - EXPEDIENTE: Constou do seguinte: a) carta do Departamento de 
Mocidades participando a realização da noite do moço espírita em Sorocaba, dia 29-10-
55. - Paulo representará a USE. - b) carta do Sanatório Bezerra de Menezes, pedindo a 
USE doação de um retrato ampliado de Bezerra de Menezes. - A DE decidiu atender. - 
c) relatório das atividades do Dep. de Mocidades. - Foi apreciado decidindo a DE que, 
quanto à expedição da correspondência, deve ser por intermédio da Secretaria Geral. - 
d) com relação ao desencarne do nosso companheiro Francisco Spinelli informa o sr. 
Secretário Geral que foi telegrafado a F.E.R.G.S. pedindo que um dos seus 
representantes representasse a USE em todas as solenidades. - Decidiu, ainda, a DE, 
neste sentido, que se expedisse um ofício e Sarraf propôs que no jornal se fizesse, em 
homenagem àquele companheiro, um trabalho com o título SPINELLI, UM 
PIONEIRO DA UNIFICAÇÃO. - A DE aprovou por unanimidade, tecendo todos os 
diretores referências à personalidade do nosso ilustre companheiro recém-
desencarnado. Foi também, ainda, informa Jordão, prestada homenagem à Spinelli pela 
Rádio Progresso. - e) Orçamento para confecção do Programa para a Infância e 
Juventude: 250 exemplares mimeografados, sem capa Cr$ 3.500,00, com capa Cr$ 
4.000,00 - impresso Cr$ 6.000,00. - A DE examinando detidamente este orçamento 
decidiu consultar outras tipografias. - f) do C.E. Luz e Esperança, de Santa Rosa do 
Viterbo, que havia enviado Cr$ 550,00 para registro dos seus Estatutos, importância 
que foi verificado ter sido recebida pelo sr. Sebastião Costa, decidiu a DE devolver a 
importância em questão. - g) Sarraf solicita a Jordão que peça ao CFN uma cópia atual 
do Pacto Áureo, com a assinatura da Diretoria da Federação Espírita Brasileira, 
contando a data em que foi, ou seja, por ocasião da reunião de agosto, dos presidentes 
das Entidades Estaduais, no CFN. - Jordão incumbiu-se de providenciá-la. - h) Sarraf 
esclarece ainda que no jornal Unificação, por erro da tipografia, saiu apenas o subtítulo 
na parte referente às resoluções do CFN. - TESOURARIA: Apresenta extrato de Caixa 
de 25/9 a 15/10/55, cujo resumo é o seguinte? Saldo anterior Cr$ 121.026,00 - 
Entradas: Cr$ 15.399,00 - Pagamentos: Cr$ 15.245,10 - Saldo atual: Cr$ 121.179,90. - 
FUNDAMENTO E SENTIDO DA UNIFICAÇÃO PARA SER DIVULGADO NO 
BRASIL: Dr. Luiz pondera que só façamos este trabalho daqui há dois meses para que 
seja feito com perfeição, como que concorda a DE. - PROGRAMA PARA VISITA ÀS 
FEDERATIVAS: Após ser discutido o assunto, resolveu-se que o confrade Sarraf 
elaborasse um plano com as linhas essenciais a serem discutidas com as patrocinadoras 
para um entrosamento perfeito e eficiente com a USE. - CONCENTRAÇÃO em 
PRESIDENTE PRUDENTE: Foram indicados os confrades Wilson Ferreira de Mello e 
Paulo Toledo Machado para representarem a DE e realizarem o trabalho de 
esclarecimento por ocasião desta Concentração. - Nada mais havendo a tratar, às vinte 



e três horas e dez minutos, o sr. presidente convida o confrade Jordão para proferir a 
prece de encerramento, lavrando, eu, segundo secretário, da reunião, a presente ata, que 
depois de lida e achada de acordo, será assinada por todos os presentes. 
 
São Paulo, dezessete de outubro de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 
 











Ata # 35 - 31 de outubro de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Trigésima Quinta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos trinta e um dias do mês de outubro de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte 
horas e vinte e cinco minutos, reuniu-se a DE da USE, em sua sede social, à rua Santo 
Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo. - De acordo com o Livro de Presença, 
compareceram os seguintes diretores: Abraão Sarraf - Carlos Jordão da Silva - Paulo Toledo 
Machado - Waldomiro da Silva Santos e Wilson Ferreira de Mello. Esteve também presente 
o confrade João Teixeira de Paula. - A prece inicial foi feita pelo confrade Wilson Ferreira 
de Mello. - EXPEDIENTE: Constou do seguinte: a) carta da UME de Bauru sobre a 
próxima Semana Espírita. - b) carta de Presidente Prudente, sobre a concentração regional 
de 13.11.55. - c) carta de 27.10.55 da F.E.R.G.S. referente às homenagens prestadas ao 
nosso companheiro Francisco Spinelli, desencarnado recentemente. - d) carta de 18.10.55 
da UME de Jundiaí, sobre solenidade comemorativa do 50ª ano de fundação do C. E. 
Fraternidade. - O dr. Wilson representará a DE. - e) O sr. secretário geral informa que a 
USE expedirá telegrama à Federação Espírita Sergipana apresentando nossas 
congratulações pela solenidade do Centenário de Fundação de Aracaju. - f) circular da 
Legião da Boa Vontade juntando lista para angariar donativos em prol da fundação de uma 
emissora. - A DE decidiu que, por não dispor de recursos e em face do grande número de 
pedidos semelhantes, não atenderá. - DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO: Paulo 
propõe: a) estudo e elaboração de estatutos poderão, digo, padrão para os Centros, b) 
Confecção dos Diplomas conforme os próprios Estatutos da USE, c) colocação de placa da 
USE na sua sede. - A DE aprovou a proposta devendo no entretanto na próxima reunião 
examiná-la nos seus detalhes. - FEDERATIVAS: Sarraf apresenta as bases do assunto a ser 
abordado com a Federação, o qual, depois de lido, foi aceito em princípio. Cada Diretor 
receberá uma cópia para ser distribuída, digo, discutida na próxima reunião. - Paulo se 
refere ao festival do CME e à sua ida à Sorocaba. - TRABALHO PARA ENSINO DE 
ESPIRITISMO À INFÂNCIA: Sarraf informa que o encaminhara para revisão, tendo sido 
revisor o sr. Teixeira de Paula, que está presente, o qual apresentou considerações a 
respeito, aceitas em parte pela DE. - Às vinte e uma hora e trinta minutos é encerrada a 
reunião com prece proferida por Abraão Sarraf, que presidiu os trabalhos, em face da 
ausência do confrade Luiz Monteiro de Barros, que não pode estar presente por motivos 
justificados. Sendo assim e nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata, que depois de 
lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 
 
São Paulo, 31 de outubro de 1955. 
 
Assinaturas. 









Ata # 36 - 14 de novembro de 1955 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Trigésima Sexta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de novembro de mil e novecentos e cinquenta e cinco, às vinte 
horas e trinta minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede social, à rua 
Santo Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo. - Conforme Livro de Presença 
compareceram os seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros - Abraão Sarraf - Carlos 
Jordão da Silva e Wilson Ferreira de Mello. - Não havendo número bastante para 
deliberações o sr. presidente decidiu realizar a reunião para tratar dos assuntos do 
expediente e outros de ordem geral, dependentes de encaminhamento. A prece inicial foi 
proferida pelo sr. presidente. EXPEDIENTE: Constou do seguinte: a) Relatório do 
confrade Jordão; b) carta do Sanatório Bezerra de Menezes, de Pinhal, sobre o retrato do 
dr. Bezerra, que a USE lhe vai ofertar; c) carta do sr. José Pires da Costa oferecendo-se para 
passar uma peça “Reencarnação”, em benefício da USE. A DE decidiu pedir a ele que faça 
o favor de vir se entender diretamente com o confrade Secretário Geral; d) Jordão relata a 
reunião do CFN e lê sugestões da Fed. Espírita do Rio Grande do Sul, que são aprovadas 
pela DE. - CONCENTRAÇÃO REGIONAL em BEBEDOURO: Para representar a USE, 
em 11.12.55, em Bebedouro, foram indicados Paulo e Jordão. - VISITA ÀS ENTIDADES 
FEDERATIVAS: Foram discutidos os itens relativos à visita, para troca de ideias, da DE 
com os diretores das Entidades Patrocinadoras. - Nada mais havendo a tratar, às vinte e 
duas horas foi encerrada a reunião, com prece proferida pelo confrade Jordão, sendo, 
então, lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, catorze de novembro de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas. 






