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Ata # 83 – 25 de março de 1956 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 83ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo. Aos vinte e cinco dias do mês de março de mil novecentos e 
cinquenta e seis, na sua sede a rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e dois, nesta 
Capital de São Paulo, reuniu-se, em sessão ordinária o Conselho Deliberativo da União das 
Sociedades Espíritas de São Paulo, sendo esta a octogésima terceira reunião. Assinaram o 
Livro de presença os seguintes confrades conforme consta do mesmo: da D.E. Luiz 
Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Luiza P. C. Branco, Paulo Toledo Machado, Valdomiro 
Silva Santos, Wilson Ferreira de Melo; representantes das entidades: Ary Lex, Emílio M. 
Vieira, Eurípedes de Castro, tendo o representante da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém 
mandado comunicação de que fora a S. José dos Campos a serviço do Espiritismo; 
Conselho Metropolitano – Hermínio Javanello Osório R. Silva, Walter Gegarini, Alberto 
Calvo, Paulo de Rezende, Alcides de Paulo, Rubens de Souza, Munir Stephen, Lapa, A. 
Campos. Osasco, José Augusto Gregório, Osório Pereira Filho, Miguel Ávila Moreno, 
Sebastião M. Fonseca, Milésio Martins Romero; Conselheiros Regionais: Antenor F. 
Meyer, Walter Acorsi, Angelo Pio da Silva, Flávio Pinheiro, Roberto Previdello, Jaime 
Monteiro de Barros, José de Giacomo, Wanda Dall’Ora, Benedito de Oliveira Camargo, 
Alcides Sarmento e          , estando ausente por moléstia o Secretário Geral fica incumbido 
da leitura do expediente o segundo secretário da D.E. As nove horas e meia o presidente, 
tendo verificado haver número suficiente para os trabalhos, abre-os ao Conselho embora 
as responsabilidades de cada um tornadas maiores devido à hora presente. O espírita deve 
ser elemento de reforma do mundo; estamos na linha de frente e a tarefa é da coletividade 
anulando o personalismo, pois que Jesus disse que conhecerão que sois seus discípulos se 
vos amardes. A nossa tarefa é ingente porque é mundial e porque temos de cumpri-la pois 
somos os prevaricadores do passado. Somos os trabalhadores da última hora e vai haver a 
seleção para que depois do terceiro milênio haja o aprimoramento. Cita Emmanuel. Diz 
depois, segundo Humberto de Campos que, quando vivemos essas etapas, o Alto afrouxa 
a lei para provar até que ponto se pode contar com cada um. Devemos ter o apoio recíproco 
porque quando vemos que estamos com companheiros que procuram evangelizar-se, 
sentimo-nos mais fortes por nos sentirmos amparados. Torna a falar contra o personalismo 
dizendo que o nosso trabalho requer renúncia de cada um. Os que não sabem ver julgam 
que o mal está tendo vitórias mas o que acontece é que o mal é espalhafatoso e a bondade, 
o bem são modestos. Jesus vencerá. Nós temos a felicidade de sermos como estacas fincadas 
na lama as quais servirão de apoio para as regenerações futuras. Tudo quanto cai, é físico: 
a beleza espiritual é eterna. Não se esqueçam que o movimento está na fase da semeadura. 
Mas, já temos algum fruto e os que vierem já encontrarão um certo preparo. E não 
substituirmos a vontade de Jesus pela nossa, como já fizemos em encarnações passadas. 
Quero abrir esta sessão nesta base: medir as responsabilidades e que estamos nas linhas de 
frente. Permaneçamos nesta sintonização e fracassarmos, fracassaremos individualmente. 
A base da civilização cristã é a abnegação. Cita Emmanuel quando diz que a terra é 
conhecida como planeta do egoísmo e do orgulho. Kardec teve esta resposta dos espíritos 
– A Terra será um dia o paraíso. Apesar de sermos deficitários sabemos que o pouco que 
temos é o suficiente pois a Humanidade está doente mas (o que tem) o dia em que servirmos 
sob a orientação de Jesus todas essas pequenas deficiências desaparecerão. Jesus disse – 
quando vos sentirdes sobrecarregados vinde a Mim e Eu vos aliviarei. Podemos pois ter 
confiança. Em seguida faz a prece de abertura. A ata é lida e aprovada. A primeira secretária 



lê a carta datada de dezoito de dezembro digo de vinte e cinco de março na qual explica os 
motivos que considera ser contra a essência do Espiritismo e contra o personalismo como 
já ouvíramos do presidente, o destaque de nomes. Por isso propõe que apenas o seu 
trabalho seja mimeografado e distribuído a quem o solicitasse pois um trabalho perfeito 
sobre o ensino do Espiritismo às crianças deve ser a resultante de esforços conjugados de 
todas os professores espíritas. Depois de alguns confrades se manifestarem, o confrade 
Roberto Previdello propõe que a D.E. fica com poderes e dever de estudar, juntamente 
com a diretoria do Instituto Espírita de Educação a melhor forma para haver o 
entrosamento do Instituto na Use para se ver se daí sairá mais eficiência no setor 
educacional. Aprovado unanimemente Paulo T. Machado lê o expediente e dele, o 
relatório da D.E. Referindo-se à circular número nove enviada aos membros da USE alguns 
representantes objetam que é difícil responder a todos os informes ali, principalmente os 
referentes à moral e à higiene material. Depois de vários debates em que havia explicações 
dos membros da D.E. e dos representantes, sugerindo alguns que o questionário fosse 
modificado ou aumentado, ficou decidido que na próxima reunião da D.E. esta faria um 
estudo baseado em todas as discussões havidas e tomaria a resolução mais acertada. 
Referindo-se ao cadastro de assistência social (em) que cada região deveria enviar informes, 
o presidente diz que o de Ribeirão Preto fora entregue e estava muito bem feito e 
discriminado com clareza. É dada a palavra ao confrade Valdomiro S. Santos, tesoureiro 
que lê discriminadamente o movimento financeiro relativo ao período de dezenove de 
dezembro de mil novecentos e cinquenta e cinco a vinte e cinco de março de mil novecentos 
e cinquenta e seis, cujo resumo é o seguinte: Receita dezenove mil e trinta cruzeiros; 
despesa: trinta e dois mil duzentos e sessenta e cinco cruzeiros e cinquenta centavos, déficit 
verificado no período: treze mil e duzentos e trinta e dois cruzeiros e cinquenta centavos. 
Esse déficit foi coberto por numerário retirado dos depósitos existentes na Caixa 
Econômica Federal e no Banco Comercial ambos no Estado de S. Paulo. A importância 
existente na Caixa Econômica Federal é: cinco mil cento e oitenta e três cruzeiros e dez 
centavos; no Banco Comercial, setenta e seis mil e sessenta e sete cruzeiros e sessenta 
centavos e numerário em poder do 1º tesoureiro, treze mil duzentos e sessenta e três 
cruzeiros e quarenta centavos num total de noventa e quatro mil e quinhentos e quatorze 
cruzeiros e dez centavos. Aprovado o balancete. Tendo o representante de Jaboticabal dito 
que alguns centros de lá exigiram, para sua adesão à U.S.E., receber informações sobre essa 
entidade bem como sobre o movimento financeiro dela, o presidente esclareceu que 
compete a U.M.E. esses informes a fim de que haja repartição dos trabalhos de modo a dar-
se a descentralização. Passando-se à ordem do dia o seu assunto é o próximo congresso. O 
presidente fala sobre a boa escolha dos novos elementos e cuidadoso exame dos itens 
estudados para esse quinto congresso e apresentar matéria que não exceda às possibilidades 
de realização. As doze horas o presidente passa a direção dos trabalhos ao vice-presidente. 
Este discorrendo sobre a situação financeira da USE bem constatada pelo balancete que 
acabava de ser lido disse que é necessário numerário para ser possível executar as 
deliberações dos congressos. Pondo em votação esta parte foi aprovada unanimemente a 
supressão do item seis das sugestões. Aí ficou o estudo para o levantamento da situação 
econômico-financeira da U.S.E., por deliberação unânime, bem como enviar uma circular 
relembrando a formação do corpo de assessores. Sobre a declaração de princípios o 
confrade, embora fazendo parte da comissão constituída para esse fim, juntamente os 
confrades Luiz Monteiro de Barros e J. Herculano Pires, diz ser contrário a elaboração da 
mesma. O confrade Wilson Ferreira de Melo ao apresentar seu trabalho sobre assistência 
social, clara e meticulosamente organizada, abrangendo todo o interior e a capital diz que 



deve ser feito trabalho para interessar os capitalistas na loteação de terrenos que daria aos 
mesmos cerca da metade dos lucros e até já pensou em um terreno próprio para isso em 
São Bernardo. Esse plano enquadra todo o programa da U.S.E. Depois entraria no campo 
das pequenas industrias para o sustento da entidade e poderia estender-se a pensionato 
para professores, clube do livro espírita, edição de livros inéditos interessando os 
intelectuais de todo o Brasil. Estendendo-se em outras explicações e sendo verificada a 
excelência do trabalho ficou decidido ser posto em forma de tese e apresentado ao 
Congresso. As doze horas e trinta minutos o confrade Luiz Monteiro vai novamente para 
a presidência dos trabalhos. O confrade Giacomo expondo a situação da sua região pede 
seja enviado um elemento da capital. Após várias opiniões o presidente explicou que todo 
esse trabalho deve ser feito mesmo pelas regiões que contam com elementos perfeitamente 
capacitados para tal. O representante do Conselho a que pertence a cidade de Franca 
comunica a realização, a quinze de abril da Semana do Livro, convidando a todos. O 
confrade Paulo Machado diz que informes sobre o Metropolitano têm sido já publicados. 
O confrade J. Maggi comunica que compareceu à Semana de Limeira cuja realização foi 
brilhante. O confrade Jaime de Barros comunica que a família espírita estará presente às 
comemorações cívicas do centenário de Ribeirão Preto. Bebedouro irá festejar as bodas de 
prata da Mocidade Espírita. O confrade Acorsi comunica que o grupo espírita – Fora da 
caridade não há salvação completa as suas bodas de ouro. O confrade Previdello anuncia a 
realização da décima primeira semana espírita da sua cidade e, ao falar na visita que fez a 
Chico Xavier, conta que este, reproduzindo as palavras de Emmanuel e Bezerra, diz – a 
U.S.E. é o organismo que melhor vem trabalhando no Brasil. Tal declaração alegra a todos 
e o presidente que essa declaração foi a chave de ouro dos nossos trabalhos. Acrescenta. 
Estamos realizando a ultima etapa. A primeira foi a codificação, por uma pessoa; a segunda, 
a difusão da doutrina, por muitos; a terceira, a modificação da sociedade pela reforma 
íntima de cada um. A U.S.E. é a realização prática do Espiritismo. Na linha de frente devem 
estar os idealistas. As forças contrárias estão agindo e isso põe em relevo as características 
dos trabalhadores da U.S.E. Vamos relembrar sempre aquelas palavras do nosso irmão 
Chico Xavier, ainda mais que elas vibram espontaneamente nas horas de dificuldade, temos 
como espelho o cristianismo primitivo. Devemos perseverar e não dar ouvidos aos 
pessimistas. Não trabalhemos mais para nós, mas, para a Doutrina. Às treze horas, designa 
o confrade Previdello para fazer a prece de encerramento. De tudo lavrei a presente ata que, 
após ser discutida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 
 
S. Paulo, vinte e cinco de março de mil novecentos e cinquenta e seis. 
 
Luiza P.C. Branco, primeira secretária da D.E. 
Luiz Monteiro de Barros 
 
 
 

















Ata # 84 – 02 de setembro de 1956 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 84ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da USE – União das Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo. 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de março de mil novecentos e cinquenta e seis* [ver correção 
ao final desta ata] na sua sede á rua Santo Amaro nº 362, nesta Capital de São Paulo, reuniu-
se em sessão ordinária, o Conselho Deliberativo Estadual d USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, sendo ela a octogésima quarta reunião. Consoante lista 
de presença, compareceram os seguintes membros: Da Diretoria Executiva Luiz Monteiro 
de Barros. Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Nancy Pulmann, 
Djalma de Deus Silva, Waldomiro da Silva Santos e Wilson Ferreira de Mello; Das 
Entidades Inicialmente Patrocinadoras: Emílio Manso Vieira, da F.E.E.S.P; Eurípedes de 
Castro, da L.E.E.S.P.; Eduardo W. Costa, da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; Do 
Conselho Metropolitano Espirita: Hermínio Ramalho e Rubens de Souza, do Brás; Carlos 
D’Amico, da Bela Vista. Walter Gorguismini e Alberto Cravo, da Casa Verde; José Sena, 
do Ipiranga. Alcides de Paula e Sebastião Oliveira, da Freguesia do Ó; Osvaldo dos Santos, 
João da Silva Tempestade e Munir Stephen, da Moóca; Attílio Campanini, da Lapa; José 
Silveira Leite e Carlos Svoboda, de Osasco; José Soares, Ermindo Zanardo e Osório Pereira, 
da Penha; Miguel Ávila, da Penha; Sebastião Andrade e Sebastião  Maggi da Fonseca, de 
Santana; Margarida de Souza V. Paganelli, da Vila Mariana; Nancy Puhlmann, do 
Cambuci; Dos Conselhos Regionais: Altivo Ferreira e Félix Bronizeski, da 1ª Região; 
Antenor Frederico Meyer, da 2ª Região; Dorvalino José Pereira, da 4ª Região; Ângelo Pio 
da Silva, da 5ª Região; Flávio Pinheiro, da 7ª Região; Roberto Previdello, da 8ª Região; José 
Rafa, da 9ª Região e Manoel Pinto Ribeiro, da 13ª Região. Compareceram ainda os 
seguintes suplentes e visitantes: Messias Fonseca, de Sorocaba; Amélia V. Capuzzo, da 
UDE. Lameira de Andrade e José Teixeira de Paula. Os trabalhos foram iniciados após a 
prece habitual, ORDEM DO DIA = O Sr. Presidente apresenta a ordem do dia m para a 
presente reunião, que é a seguinte: I – Expediente; II – Tesouraria; III – Centenário do 
Espiritismo; IV – Hospital Metropolitano; V – Jornal Unificação; VI – Plano; - VII – Várias, 
convidando em seguida ao confrade Terceiro Secretário, Djalma da Sr. Silva, que faça a 
leitura da ata, da reunião anterior, o que é feito, sendo a mesma aprovada. EXPEDIENTE: 
É apresentado pelo confrade Carlos Jordão da Silva, Secretário Geral, a constar do seguinte: 
a) Relatório da D.E. , que resume as atividades desenvolvidas pela Diretoria Executiva, no 
trimestre julho a setembro de 1956, o qual foi aprovado pelos Senhores Conselheiros; b) 
Carta da F.E.B., com informes relativamente à Edição Especial do Livro dos Espíritos, 
comemorativo ao Primeiro Centenário do Espiritismo, que será celebrado em 1957, em 
todo o Brasil, de conformidade com a programação mínima elaborada e apresentada pelo 
Conselho Federativo Nacional. A carta em questão, prestando esclarecimentos solicitados 
anteriormente pela D.E., informa que a edição especial será de 15.000 volumes, em 
brochura melhorada, sendo que as reservas, por parte das entidades estaduais já se vem 
fazendo. A F.E.B. concederá um desconto de 30% às entidades estaduais que fizerem suas 
reservas e mais um desconto especial de 20% para aqueles que fizerem sua distribuição 
gratuita. Constará dos livros a referência da edição especial comemorativa do I Centenário, 
a mais o nome da respectiva entidade estadual promotora das festividades. Após a leitura 
das correspondências, pelo Secretário Geral, os senhores conselheiros se interessaram pelo 
assunto. O confrade Roberto Previdello, de Bauru, solicita maiores informações a respeito 



dos dizeres e da oferta dos livros; Altivo Ferreira, de Santos, se manifesta indagando se não 
haveria possibilidade de se fazer oferta; José Rafa, de Ribeirão Preto, considera que a oferta 
dos livros poderia até trazer alguma confusão em meio menos esclarecidos, onde poderiam 
ao contrário de ser distribuídos ser vendidos. O Sr. Presidente, Luiz Monteiro de Barros, 
após considerações sugeriu que se omita o nome da USE, permitindo-se assim o interesse 
por parte de todos os espíritas e entidades espíritas, na sua distribuição, e evitando-se nova 
solenidade do Centenário do Espiritismo, que ??? sectarismo de entidades, sugerindo ainda 
que conste deste livro um prefácio de Canuto de Abreu; Carlos Jordão da Silva, aceitando 
a sugestão do Sr. Presidente propõe que ao invés de se fazer propaganda em nome da USE, 
se fizesse propaganda do movimento de Unificação, fazendo constar nova cara, os dizeres: 
“UNIDOS SEREMOS ESPÍRITTAS”; Abraão Sarraf endossa a proposta do Dr. Luiz, no 
tocante ao prefácio de Canuto de Abreu e propõe que a USE adquira apenas 2.000 
exemplares. O assunto se desenvolve, intervêm outros Conselheiros, e é sugerido que o 
prefácio do Sr. Canuto de Abreu seja levado à FEB para ser encaixado na edição 
comemorativa, oficialmente, no plano federal. Paulo Machado manifesta-se contrariamente 
à omissão do nome da USE e com relação à distinção que se pretende fazer contra a USE 
e o Movimento de Unificação, que entende ser inseparáveis, e quanto aos livros, ou melhor 
a questão dos livros, propõe que seja reservada à USE, no Estado de São Paulo, uma 
distribuição, em concordância aliás com a organização do espiritismo no Brasil; O Sr. 
Presidente, Sr. Dr. Luiz Monteiro de Barros põe em votação a proposta com relação ao 
número dos livros, a qual é aprovada, ficando, portanto, estabelecida a quota de 2.000 
exemplares – REGIMENTOS = Prosseguindo os trabalhos, ainda dentro do Expediente,  o 
confrade Abraão Sarraf apresenta suas considerações em torno da adaptação do Regimento, 
após as quais e sem razão do motivo exposto, são aprovadas. II TESOURARIA = O Sr. 
Tesoureiro apresenta o relatório do movimento referente o período de 1 de julho até 31 de 
agosto de 1956, cujo resumo é o seguinte: Saldo disponível em 1-7-1956: CR$ 72.339,60; 
recebimentos realizados durante o período: CR$ 16.005,00; pagamentos realizados durante 
o período: CR$ 22.979,50; Saldo em 31-8-56: CR$ 66.365,10. Verificou-se, pelo exposto, 
uma diminuição no saldo disponível, de CR$ 6.974,50. O Sr. Waldomiro da Silva Santos, 
1º Tesoureiro, insta no sentido de que os Srs. Conselheiros se interessem junto aos Órgãos 
que representam, a fim de que estes promovam urgente a cobertura de seus débitos que 
somam CR$ 59.884,50. III – PLANO BIENAL: É debatida a questão, após uma exposição 
pelo Sr. Presidente – Paulo Machado considera a oportunidade da organização de um 
cadastro do movimento estadual; Altivo Ferreira corroborando sugere que se expeça um 
ofício ao Departamento de Estatísticas do Estado, solicitando nome e endereço e outros 
dados das Instituições Espíritas do Estado; Nancy Pullmann aborda a questão do trabalho 
realizado anteriormente pela USE; Paulo Machado sugere a exclusão do item referente a 
Mocidades, tratando-se neste sentido da organização padronizada do movimento geral; 
Altivo Ferreira recomenda a adoção da expressão “UNIFICADA” substituindo ‘ADESAS”, 
‘CONGREGADAS”, etc.; Dr. Luiz Monteiro de Barros lembra a importância da 
organização do calendário Bienal das Reuniões Ordinárias do C.D.E.; Paulo Machado 
indica a necessidade de se transferir do Departamento de Mocidades para o Departamento 
Jurídico a adaptação e atualização dos Regimentos e Estatutos de Mocidades. Em seguida, 
às 12.00 horas, o Sr. Presidente suspende a reunião, a fim de que seja servido aos confrades 
presentes o lanche oferecido pelo Conselho Metropolitano Espírita. – Às 12.50 horas a 
reunião é reiniciada. São debatidos os itens referentes aos Departamentos de Finanças e 
Departamento Social, ficando completada a discussão em torno do plano bienal e assim 
propostas a DE favor executá-lo. IV – JORNAL UNIFICAÇÃO: Abraão Sarraf sobre o 



assunto usa da palavra. Informa que a Tipografia aumentou o custo da impressão para CR$ 
6.800,00, sendo o custo por unidade de CR$ 2,70. Propõe o aumento do jornal por CR$ 
3,00 por exemplo, e faz referência sobre a conveniência de inclusão de publicidade, não só 
para se providenciar o seu registro como jornal, como também obter redução mas tarifas 
postais. Alberto Calvo manifesta sua opinião no sentido de que o jornal mantenha seu 
padrão, sem propaganda. Paulo Machado sugere que se aumente os custos das assinaturas 
e se desenvolva trabalho para ampliação do quadro de mantenedores – Altivo Ferreira 
expande ideias no sentido de que o jornal mantenha sua linha, e como redator do jornal 
de Santos, onde mantém propaganda, é contrário a esta no jornal Unificação; - O Dr. Luiz 
Monteiro finalizando expressa a opinião do C.D.E., que é contrário ao anúncio. Abraão 
Sarraf pede em nome do Conselho de Redação que o C.D.E. encare a questão tendo em 
vista a conveniência da adoção de anúncios como meio de manutenção própria do jornal. 
Altivo Ferreira entende que a D.E. deve tratar do assunto e propõe que o C.D.E.  autorize 
a D.E. a avisar do aumento do preço, mantenedores, anúncios, etc. – Roberto Previdello 
examina o livro de finanças, aponta a falta de 2 USEs, e de 6 CREs e sugere que seja escrito 
aos mesmos, pedindo que justifiquem suas ausências. –João Teixeira de Paula apresenta o 
trabalho que já realizou uma tradução da obra de Gabriel Delanne. Oferece ainda outros 
trabalhos seus para serem compaginados e editados – Altivo Ferreira indaga se ao C.D.E. 
cabe examinar as contas, assunto que é debatido, propondo o mesmo finalmente a criação 
de um Conselho de Contas, que 5 (cinco) dias antes examinará as contas dando parecer. 
Jordão, esclarecendo uma questão de ordem, propõe que a comissão a ser criada examine 
as contas do trimestre anterior. A proposta é aceita. São indicados os confrades Sebastião 
Maggi Fonseca, Attílio Campanini e Alberto Calvo para compor a Comissão de Contas. V 
– CENTENÁRIO DO ESPIRITISMO: Jordão faz explanação e propõe que seja organizada 
a Comissão com elementos da Capital e o interior constituirá subcomissão, recebendo 
orientações e elementos da Comissão Central. José Rafa comunica que Ribeirão Preto 
comemora o I Centenário de sua fundação e que o prefeito local cede a coluna do jornal 
para noticiar e pede que a USE mande um ofício ao Prefeito e à Câmara manifestando 
congratulações. -  VI – HOSPITAL METROPOLITANO = Sr. Luiz explana o assunto e fez 
a leitura do parecer do Sr. Castro Neves; Nancy Puhlmann usa da palavra e lê uma página 
do O Consolador referente a um Hospital.  – Altivo Ferreira esclarece a constituição da 
Comunidade Irmã Veneranda, de Santos, que se organizou como Sociedade Civil. – 
Alberto Calvo faz consideração também. – Dr Wilson informa já se encontrar radicado em 
Campinas e apresenta pedido de licença, em face da forma como vem colocando a questão, 
para não mais tratar da mesma. Paulo Machado faz suas as palavras do Dr. Wilson e por 
sua vez também informa seu ponto de vista no sentido de também não mais tratar da 
questão. Carlos Jordão se manifesta contrário às resoluções do Sr. Wilson e Paulo Machado 
no tocante ao assunto. – Dr. Luiz considera que se o Dr. Wilson não reconsiderar sua 
decisão então deve-se deixar o plano em suspenso até o próximo Congresso. Altivo Ferreira 
discorda e diz que, não obstante admire profundamente o Dr. Wilson, não se pode colocar 
a questão dessa forma. O movimento é de Unificação. E assim a recusa pessoal deste ou 
daquele não pode importar em que deixemos de lado a obra. Roberto Previdello diz que 
não devemos dificultar a obra e que o trabalho deve e precisa ser desenvolvido. Se quando 
se pensa numa coisa inútil, só vamos ver coisas negativas, demonstramos quando não a 
nossa falta de fé. - O Dr. Luiz encaminha a votação, outros intervêm no assunto. Roberto 
Previdello sugere que a DE fique incumbida de reexaminar a questão. Altivo Ferreira pede 
que a Comissão apresente detalhes da organização civil, aceitando a ideia do hospital. Dr. 
Flávio Ribeiro pede que aceitemos o assunto, seja no sentido de ser pago ou gratuito. 



Abraão Sarraf faz apreciações em torno de como colocar a questão. Ficou aprovado que, 
com relação ao Hospital, a D.E. examinará melhor a questão. VII – VÁRIAS = O 
representante de Jacareí propõe que não se imprima mais selos com a estampa de Kardec, 
mas sim com um mapa do Estado e mais a palavra USE. Propõe ainda que seja feito um 
distintivo – um feixe com a palavra USE – para facilitar a identificação dos confrades. Com 
relação a primeira proposta será encaminhada pela DE e com relação a segunda foi rejeitada 
pelo C.D.E. – O confrade Sebastião Maggi da Fonseca apresenta subsídios ao Hospital. – 
O Sr. Presidente estabelece e o CDE aprova a data de 2-12-56 para a próxima reunião do 
C.D.E. – Altivo Ferreira apresenta trabalho para o Jornal Unificação. – Paulo Machado 
sugere ação de parte da USE em conjunto com o Serviço de Fiscalização do Exercício 
Profissional no sentido de coibir o abuso do emprego da palavra espírita. Abraão Sarraf se 
manifesta com relação a Semanas Espíritas realizadas fora do programa da USE, a fim de 
que fique acertada uma posição. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta 
minutos, o Sr. Presidente convida o confrade Altivo Ferreira, para proferir a prece de 
encerramento. E eu, Paulo Machado, Primeiro Secretário, lavrei da reunião a presente ata, 
que depois de lida e achada conforme, será assinada todos os presentes. Em tempo: Por 
lapso, foi citada com data de vinte e cinco de março de mil novecentos e cinquenta e seis 
como data de realização desta reunião, quando o certo é dois de setembro de mil e 
novecentos e cinquenta e seis. 





















Ata # 85 – 02 de dezembro de 1956 

Conselho Deliberativo Estadual 
 

Ata da 85ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo. 

 
Aos dois dias do mês de dezembro de mil novecentos e cinquenta e seis, em sua sede à 
rua Santo Amaro, 362, nesta Capital de São Paulo, reuniu-se em sessão ordinária, o 

Conselho Deliberativo Estadual da USE - União das Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo, sendo esta a octogésima quinta reunião. De acordo com o registro de 
presença compareceram os seguintes membros: Da Diretoria Executiva: Luiz Monteiro 

de Barros, Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva e Paulo Toledo Machado. Das Entidades 
Inicialmente Patrocinadoras: Eurípedes de Castro, da L.E.E.S.P.; Pietro Sabino 
Passarella, da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém e Margarida Francisco Borges, da 

U.F.E.P.; Do Conselho Metropolitano: Hermínio Pavarello e Rubens de Souza (Braz); 
Walter Gregnanini (Casa Verde); Munir Stephan e Osvaldo dos Santos (Mooca); Attílio 
Campanini (Lapa); Carlos Svoboda (Osasco); Romeu Campoi e G. Pereira Filho (Penha); 

Sebastião Maggi Fonseca (Santana); Luiz Firmino (Guaianases); Margarida S. Paganelli 
e Germano S. Paganelli (Vila Mariana); Dos Conselhos Regionais: Altivo Ferreira (1ª 
Região); Antenor Frederico Meyer e Arthur Simões Cardoso (2ª Região); Walter Acorsi 

(3ª Região);Arnaldo Regis (4ª Região); Angelo Pio da Silva (5ª Região); Roberto 
Previdello (8ª Região); Jaime Monteiro de Barros (9ª Região); M. Ribeiro (13ª Região) e 
A. Camargo ( 14ª Região ). Compareceram, ainda, como visitantes e suplentes, mais os 

seguintes confrades: José B. Griez e João Teles de Siqueira, ambos de Itapetininga; João 
Teixeira de Paula; João José Cabrera e Amélia Virginia Afonzzo. Às nove e trinta horas o 
sr. presidente convida o confrade Jaime Monteiro de Barros para proferir a prece inicial, 

declarando em seguida aberta a reunião. Reunião de 2-9-56. Após a leitura da ata o 
representante da 1ª Região propõe e o C.D.E. aprova que seja omitido o nome da pessoa 
dos representantes, sendo estas citadas ou referidas apenas pela sua região ou zona, 

como seja. “o representante da 1ª Região, da 3ª Região, etc “. Submetida a aprovação 
a ata é a mesma aprovada. O Sr. Secretário Geral informa que foram expedidos ofícios 
à Câmara e ao Prefeito de Ribeirão Preto. O sr. Presidente esclarece que ao invés de 

2.000 ficaram acertados apenas 1.000 exemplares da Edição Especial de O Livro dos 
Espíritos, em virtude de não ter sido incluído o prefácio de Canuto de Abreu. O Vice-
Presidente propõe e é feita consulta aos representantes das Regiões sobre a quantidade 
de livros que pretendem. Piracicaba pede 100, Bauru 700, Ribeirão Preto 200, Santos 

200, São João da Boa Vista, 100. Quanto a preços e remessas decidiu o C.D.E. que a 
D.E. trate dos mesmos. EXPEDIENTE: O Secretário Geral lê o relatório da D.E.; o 
Presidente lê a Carta Dirigida à L.B.V.; havendo inúmeras manifestações dos 

conselheiros solidários com o seu teor. Decidiu o C.D.E. que se publicasse um Editorial 
no Unificação como artigo de fundo e que se enviasse cópia da carta ao C.F.N. Às doze 
e trinta horas é suspensa para o lanche habitual, oferecido pelo Conselho Metropolitano. 

Às treze e vinte horas é reiniciada a reunião. SOLENIDADES DO CENTENÁRIO: O sr. 
Presidente presta informações relativamente aos trabalhos realizados e quanto à 
organização imprimida à Comissão Organizadora. Falam os representantes de Ribeirão 

Preto, Santos e outros. O Secretário Geral é indicado para se apresentar no programa 
de televisão “Visita entre Amigos”. O Secretário Geral dá conhecimento do teor da carta 
nº 25, de 30-11-56 do Conselho Metropolitano Espírita, referente ao zoneamento da 

Capital, que é aprovado pelo C.D.E., com elogios ao C.M.E. e recomendações aos CREs 
para que efetuem a ampliação e desmembramento do movimento no Interior; carta do 
C.M.E., propondo tomar a iniciativa da criação de um ambulatório na Capital, como base 

para uma realização assistencial mais ampla, conforme fora a tese aprovada pelo último 



Congresso. O C.D.E aprovou a ideia e quanto à forma incumbira a D.E. de consultar o 

procurador jurídico para dar parecer. O Presidente do C.M.E. deverá acompanhar o Sr. 
Carlos, digo, o Secretário Geral. O Secretário Geral lê carta com sugestões do 
Departamento de Organização para a organização dos planos de Concentrações no 
Interior do Estado. É lido em seguida parecer da Comissão de Contas, aprovando as 

contas do trimestre anterior. TESOURARIA: É lido o balancete referente ao movimento 
de 1/9/56 a 30/11/56, que apresenta os seguintes resumos: Saldo disponível em 2/9/56- 
CR$ 65.365,10; recebimentos realizados durante o mesmo período: CR$ 26.588,00; 

pagamentos realizados durante o mesmo período: CR$ 39.784,40. Foram creditados pelo 
Banco Comercial: CR$ 871,90. Saldo disponível nesta data CR$ 53.040,60. VÁRIAS. O 
representante de Campinas comunica o lançamento da pedra fundamental do Hospital 

Miguel Couto, em Mogi Mirim, por ocasião da reunião do Conselho Regional, em 
novembro recém findo. Participa, outrossim, a realização de Congresso em 
estabelecimentos de leprosos do Estado, bem como a reunião de diretores de Sanatórios 

Espíritas e outros, de doenças nervosas, realizada em Itapira, de ordem técnica. O 
representante da 9ª Zona comunica o lançamento da pedra fundamental do Albergue 
em Ribeirão Preto. Um grupo da mocidade local adquiriu terras para edificação de duas 

obras - um departamento para a criança e outro para a mãe solteira. O representante 
de Bauru informa igualmente o interesse da UME em resolver o problema local da mãe 
solteira. O primeiro secretário propõe que a DE encare como assunto da mais alta 

relevância para a organização do Espiritismo, a elaboração de estatutos para Sociedades 
Espíritas, definindo-os e padronizando-os, bem como normas padrão para organização 
de todos os setores sociais e atividades doutrinárias; que seja ajustado às tarefas do 

Departamento de Mocidade as resoluções neste sentido havidas por ocasião da I Reunião 
dos Presidentes de Entidades Estaduais, em agosto de 1955, no Rio de Janeiro, que se 
inicie o planejamento contábil do controle de escritas de todos os órgãos da USE, ainda 

que paulatinamente. O representante de Ribeirão Preto expressa suas informações com 
relação à visita que fez a Chico Xavier, do qual ouviu a manifestação da grande 
importância em que tem a USE. O Presidente marca a data do 2º domingo de março 

para a próxima reunião da C.D.E.. E nada mais havendo a tratar e ninguém desejando 
fazer uso da palavra, o sr. Presidente convida o representante de Bauru para fazer a 
prece final, precisamente às 16:00 horas, após o qual foi encerrada a reunião, da qual 

lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada por todos os 
presentes. 
 
São Paulo, dois de dezembro de mil novecentos e cinquenta e seis. 

 
Assinaturas. 












