
Atas de Reunião

CONSELHO
DELIBERATIVO
ESTADUAL

10 de março

09 de junho

08 de setembro

08 de dezembro



Ata # 86 – 12 de março de 1957 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos doze dias do mês de março de mil novecentos e cinquenta e sete, na sua sede, à R. Santo 
Amaro, número duzentos e sessenta e dois, nesta capital de São Paulo, reuniu-se em sessão 
ordinária, o Conselho Deliberativo da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 
sendo esta a octogésima sexta reunião. Assinaram o livro de presença: Diretoria Executiva: - 
Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Wilson Ferreira de 
Mello e Nancy Pullmann. Representantes das Entidades inicialmente patrocinadoras: - 
Federação Espírita do Estado de S. Paulo: Emílio Manso Vieira. Liga Espírita do Estado de S. 
Paulo: Eurípedes de Castro. Sinagoga Espírita Nova Jerusalém: José Panetta. Conselhos 
Regionais: - 2ª Região, Sorocaba: Anderson F. Meyer e Osvaldo, digo S. Cardoso. 5ª Região – 
Campinas, isto é, Casa Branca: Angelo Pio da Silva – 7ª Região – Araraquara: Flávio Pinheiro 
– 8ª Região – Baurú: Roberto Previdelo. 9ª Região – Ribeirão Preto: Carlos Eduardo Monteiro 
de Barros – 11ª Região – S. José do Rio Preto: Lazaro Egnhe. 12ª Região – Araçatuba: Wanda 
Dall Oca. 13ª Região – Marília: Manuel Di Paula e Saad, digo> Manoel de Paula Saad. 
Conselho Metropolitano – Bela Vista: Carlos D’Amico. Bom Retiro: Valter Gregnanine. Braz: 
Rubens de Souza e Amélia V. C. . Lapa: Attílio Campanini, Paulo Toledo - Brasilândia: Moacir 
José da Cunha. Santana: Sebastião M. Fonseca. Mooca: Monir Stéfano e Oswaldo Santos. 
Ipiranga: Nancy Pullmann. Vila Mariana: Milésio Martins Romero. Osasco: Carlos Svoboda. 
Penha: Osório Pereira e José Soares – Guaianazes: Luiz Fermino. Consta do Livro de Presença 
a seguinte observação: As 1ª, 5ª, 8ª, 13ª, 15ª, 17ª e 18ª zonas estão em organização. Suplentes e 
Visitantes: Germano Paganelli, Margarida S. Paganelli, e E. Ferraz e Felix Bronizeski.  
Às nove horas e quarenta minutos, com a presença das maiorias dos membros conselheiros, o 
presidente da D.E., após a prece feita pelo representante de Bauru, dá por aberta a reunião. 
Passa a palavra ao primeiro secretário para leitura da ata anterior, colocando-a em seguida, em 
discussão. Não havendo objeção apresentada, foi essa ata aprovada e assinada. 
O presidente da D.E. lê a Ordem do Dia da presente reunião, redigida da seguinte maneira:  
1) Leitura da ata anterior, sua discussão e aprovação – 2) Relatório da D.E. – 3) Comemoração 
do 1º Centenário da Codificação do Espiritismo – 4) Carta ´para a F.E.B. – 5) Concentrações 
Regionais – 6) Hospital da U.S.E – 7) Outros assuntos – Relatório da Diretoria Executiva: - O 
1º Secretário lê o Relatório da D.E. O Presidente esclarece que esse relatório deixou de constar 
a visita realizada pela U.S.E. no “Hospital Américo Bairral” em Itapira, o que será feito no 
próximo relatório. Tece comentários sobre a visita da caravana espírita do Rio Grande do Sul 
que foi recebida por elementos da U.S.E. e que deixou ótima impressão de trabalhos e de união 
dos nossos confrades sulriograndenses. A seguir, o presidente põe esse relatório em discussão. 
O representante de Bauru pede esclarecimentos sobre o selo comemorativo do 1º Centenário 
da Codificação Espírita, sendo respondido pelo presidente da D.E. O secretário geral passa a 
ler o Relatório do movimento financeiro, conforme se segue: - “Movimento financeiro 
referente ao período de 1º de Dezembro de 1956 até 28 de Fevereiro de 1957” – Saldo 
disponível em 1-12-1956: Numerário depositado no Banco Comercial do Estado de S. Paulo 
S.A. Cr$39.402,60 – Numerário depositado na Caixa Econômica Federal de S. Paulo: Cr -------
- Cr$ 2.183,10 – Numerário restante na Caixa da Tesouraria Cr$ 11.454,90  – Total: 
Cr$33.040,60 – Recebimentos realizados durante o período: Cr$ 33.338,00 – Pagamentos 
realizados durante o período:  - De contas correntes: Cr$ 49.894,40. Saldo: Cr$36.484,20 – 



Juros creditados pelo Banco Comercial do Estado de S. Paulo S.A. -: Cr$316,80 – Saldo 
disponível nesta data: Cr$ 36.801,00 – Êsse saldo se encontra assim representado: Numerário 
depositado no Banco Comercial do Estado de S. Paulo S.A.: - Cr$ 21.719,40 – Numerário 
depositado na Caixa Econômica Federal de S. Paulo: Cr ------- Cr$ 2.183,10 – Numerário 
existente no Caixa da tesouraria: Cr$ 12.898,50 – Total: Cr$ 36.801,00 – Esse relatório foi 
posto em discussão e a seguir aprovado pelos presentes, digo, conselheiros presentes. -----------------
------------------------- Comemoração do 1º Centenário da Codificação do Espiritismo – O presidente 
comunica que a Comissão Central dos Festejos do Centenário preparou um programa 
comemorativo para a sessão solene do dia 18 de abril próximo, a ser realizada no Pacaembu , 
onde deverão falar vários oradores e a palestra oficial será proferida pelo Dr. S. Camilo de 
Abreu sobre o tema “O dia 18 de abril há cem anos atrás". É lido para os presentes a 
Programação Geral das Comemorações do 1º Centenário, organizado pela Comissão Central. 
Ficou resolvido que se envie cópia dessa Programação às UDES e UMES. Ainda nesse item da 
Ordem do Dia o Conselho estadual decidiu que o Conselho Metropolitano deverá se 
encarregar da distribuição dos banners referentes às Comemorações do Centenário, na capital, 
e quanto a distribuição no interior, serão aguardados os pedidos oficiais. Carta para F.E.B. – 
O presidente da D.E. passando para quarta, ordem, digo item da ordem do Dia, faz 
comentários sobre o “Livro dos Espíritos” uma edição comemorativa do centenário, preparada 
pela FEB. Esclarece que a respeito foi escrita uma carta pela D.E. que é lida para o Conselho. 
Após alguns debates sobre o assunto, aprovam-se que seja feita uma nova carta para a FEB, 
pedindo-se ao Secretário Geral para redigi-la, expondo os motivos de descontentamento que a 
edição provocou, relativa ao material usado para a impressão do “Livro dos Espíritos” e as falas 
de caráter propaganda de sociedades espíritas no seu interior. – Concentrações Regionais – O 
primeiro secretário lê uma circular a ser enviada aos Conselhos Regionais, UMES e UDES a 
respeito das Concentrações. O presidente da D.E. solicita aos conselheiros que se manifestem 
acerca da mesma, confirmando ou modificando datas, horários, locais. A circular foi aprovada, 
conforme os termos da apresentação. A seguir, o primeiro secretário lê o programa para as 
concentrações Regionais que será anexado a circular referida acima. Pede a palavra o 
representante de Marília informando sobre os preparativos da concentração em sua cidade e 
indaga qual será o representante da U.S.E. para a conferência nessa concentração. Foi indicado 
o Prof. Emilio Manso Vieira que, estando presente confirma sua aceitação para esse convite de 
Marília. 
Hospital da USE – O presidente as ideias, que a respeito do assunto, estão em estudo, 
sintetizando-os aos seguintes: _ 1) A formação de um ambulatório como centro inicial das 
atividades _ 2) Um convênio com o Sanatório Américo Bairral de Itapira, para o qual foram 
feitas os primeiros entendimentos. O presidente esclarece que o Sr. Paulo Toledo Machado e 
o Sr. Carlos Jordão da Silva haviam sido encarregados de conselhos sobre o assunto, o 
procurador da USE: Dr. Castro Neves. O 1º secretário, Dr. Paulo T. Machado informa que a 
opinião do procurador da USE é que seja criada uma Fundação como base para esse Hospital. 
Continua informando que a D. E. reestudando o assunto chegou à conclusão de que era mais 
oportuno, no momento, a criação do ambulatório. Lê uma carta endereçada pela D. E. a 
Diretoria do “Centro Espírita Zulmira Marques de Oliveira” contendo explicação sobre as 
conclusões do V Congresso da U.S.E. e uma proposta de locação do prédio do centro. Lê a 
seguir a carta do Procurador da USE com relação ao assunto. Não tendo ainda havido resposta 
do “Centro Espírita Zulmira Marques de Oliveira”, propõe que o Conselho se manifeste 



somente sobre as partes essenciais e deixe á D. E. o estudo das incidências, dentro das bases do 
V Congresso. O Conselheiro Emílio Manso Vieira se manifesta achando que os debates, a 
organização em turnos, os fundos, etc. fiquem a cargo da D. E. e que o Conselho dê na, 
presente reunião, autoridade a D. E. para iniciar a obra, dentro dos moldes apresentados na 
carta do De. Castro Neves recebida, digo, datada em 9 de março de 1.957. O presidente da D. 
E. emite sua opinião pessoal, favorável a que se focalize uma Fundação de Assistência Social 
Espírita (F A S E) a assistência aos doentes mentais, não só pelo apoio que atualmente o Estado 
dá a obras dessa natureza, como também pela maior utilização, nesses casos dos recursos do 
Espiritismo. O Dr. Wilson Ferreira de Mello apoia as palavras do presidente e se manifesta 
favorável à promoção de um ambulatório de Policlínica como ponto inicial e o Hospital, numa 
segunda e etapa de trabalho. Fica marcada para o dia 9 de Junho deste ano a próxima reunião 
ordinária e às 13 hs. e findos os assuntos, após a prece inicial, o presidente encerra a presente 
reunião, cuja ata foi lavrada por mim, segunda secretária da D. E. Assinaturas 

















Ata # 87 – 20 de junho de 1957 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
ATA DA 87ª – REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DA 

UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
Aos vinte dias do mês de Junho de mil novecentos e cinquenta e sete, na sua sede à R. 
Santo Amaro, número duzentos e sessenta e dois, nesta capital de S. Paulo, reuniu-se em 
sessão ordinária, o Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas do 
Estado de S. Paulo, sendo esta octogésima sétima reunião. Assinaram o livro de presença: 
Diretoria Executiva: - Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, 
Wilson Ferreira de Mello, e Nancy Puhlmann. Representantes das Entidades inicialmente  
Patrocinadoras – Ary Lex e Emílio Manso Vieira, representando a Federação Espírita de S. 
Paulo; José Panetta, representando a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; Eurípedes de 
Castro, representando a Liga Espírita de S. Paulo. Conselhos Regionais: - 1ª Região. Altivo 
Ferreira; 3ª Região, Waldomiro Benzel, substituindo o Sr. Walter Accorsi em seu 
impedimento; 5ª Região, Angelo Pio da Silva, 8ª Região, Romeu Muzegante e Roberto 
Previdello: 10ª Região ,             12ª Região, Sr. Francisco Passoni; 13ª Região, Manoel Pinto 
Ribeiro e 14ª Região, Benedito de Oliveira Camargo. Conselho Metropolitano – 2ª zona, 
Sr. Carlos D’Amico, 3ª zona, Sr. Alberto Calvo e Walter Gregnonine; 4ª zona Hermínio 
Pavanello, Rubens de Souza e Cecília C. Vanuce. 6ª zona – Paulo T. Machado, João José 
Cabrera e Attílio Campanini: 9ª zona, Sebastião M. Fonseca; 10ª zona, Osvaldo dos Santos 
e João da Silva Tempestade; 11ª zona Nancy Puhlmann; 12ª zona, Milésio Martins, 
Germano Paganelli e Margarida Paganelli: 14ª zona, Carlos Svodoba, 17ª zona Alcebíades 
Oliveira e José Soares; 20ª zona Luiz Fermino. Às dez horas, com a presença da maioria dos 
membros conselheiros, o Sr. Abraão Sarraf, vice-presidente da Diretoria Executiva, dá por 
iniciada a reunião, apresentando a justificativa pela ausência do presidente Dr. Luiz 
Monteiro de Barros, motivada por desencarne de seu progenitor. O presidente, após a prece 
de abertura, lê a Ordem do Dia, redigida nos seguintes Termos: - Ordem do Dia -  1) 
Leitura, apreciação e aprovação da ata da Reunião anterior. 2) Relatório da Diretoria 
Executiva. 3) Comemoração do 1º Centenário do Espiritismo. 4) Congresso Brasileiro de 
Unificação Espírita. 5) Estudo e proposta para a consolidação moral e doutrinária do 
movimento de unificação. – 6) Preenchimento do cargo de 2º Secretário. 7) Palavra livre 
aos senhores conselheiros. 1º Item: Leitura, apreciação e aprovação da ata da Reunião 
anterior – O presidente pede ao 2º Secretário para fazer a leitura da ata da Reunião anterior, 
e a seguir submete a mesma à apreciação do Conselho. O Conselho pede a retificação dos 
nomes de Conselheiros presentes à Reunião anterior, que constaram da ata de forma 
incompleta. Esses nomes são referentes aos representantes de Sorocaba e devem ser lidos 
assim: Artur Simões Cardoso e Osvaldo Barone. Referente as representações de 
Brasilândia, onde se lê: Moacir José da Cintra, deve ser lido: Jacir José da Cintra. Ainda no 
item de apreciação da ata anterior, o Secretário Geral da USE pede a palavra para esclarecer 
que, conforme o decidido pelo Conselho na reunião de março, foi enviada a carta à FEB, 
segundo as resoluções constantes da ata no item relativo a esse assunto. A seguir o 
presidente põe a ata em aprovação e, sendo a mesma aprovada, pede aos conselheiros que 
a assinem e passa a 2ª parte da Ordem do Dia. Relatório da Diretoria Executiva – O 
Secretário Geral lê o relatório da Diretoria e o Presidente põe o mesmo em discussão. O 
secretário geral esclarece que a D. E. recebeu uma carta do Sanatório Américo Bairral, em 
Itapira, desfazendo qualquer compromisso anterior, relacionado aos primeiros 



entendimentos acerca de um convênio entre a USE e o referido Sanatório. Esclarece 
também que as comemorações do 1º Centenário do Espiritismo, em todos os Estados, 
foram de intenso entusiasmo e êxito. Após comentários em torno dos festejos do 
centenário, o presidente da reunião dá a palavra ao 1º Tesoureiro, Sr. Waldomiro Santos 
para apresentar o Relatório da Tesouraria, acompanhado do Parecer da Comissão de 
Contas da USE, conforme se segue: - “Os abaixo assinados, membros da Comissão de 
Contas da USE, declaramos que, tendo verificado a contabilidade desta organização no 
trimestre incluídos os meses de Dezembro de 1956, Janeiro e Fevereiro de 1957, 
encontramos o serviço contábil em perfeita ordem e exatidão, motivo porque o 
testemunhamos e o  recomendamos à aprovação dos demais companheiros desse Conselho 
Deliberativo Estadual – S. Paulo, 5 de Junho de 1957 – a): Alberto Calvo, Attílio 
Campanini e Sebastião Magy  Fonseca”. O Relatório da Tesouraria consta dos seguintes 
informes: Saldo disponível em 28 de Fevereiro de 1957 – Numerário existente no Caixa da 
Tesouraria – Cr$ 12.898,50. Numerário existente em Depósito, na Caixa Econômica 
Federal de S. Paulo Cr$ 2.183,10. Numerário existente em depósito no Banco Comercial 
do Estado de São Paulo – Cr$ 21.719,40 – Total Cr$ 136.801,00. Recebimentos realizados 
durante o período de Contas Correntes. Total – Cr$ 170.707,50. Pagamentos realizados 
durante o período: a contas correntes: Cr$ 149.342,50 – Saldo Cr$ 21.365,00 – 
acrescentados os juros creditados pela Caixa Econômica Federal de São Paulo – Cr$ 
164,40. Saldo Total: Cr$ 21.529,40. Esse saldo se encontra assim representado: Depositado 
no Banco Comercial do Estado de S. Paulo – Cr$ 8.349,40 – Depositado na Caixa 
Econômica Federal de S. Paulo – Cr$ 12.817,50. Numerário existente na Caixa da 
Tesouraria: Cr$ 362,50 – Total: Cr$ 21.529,40. O Presidente da Reunião coloca o 
Relatório da D. E. juntamente com o relatório da Tesouraria em discussão pelo Conselho 
e a seguir em aprovação. Aprovado o Relatório, passa ao 3º item da Ordem do Dia – 
Comemorações do  1º Centenário do Espiritismo – O Presidente pede ao Conselho que 
seus membros se manifestem sobre as concentrações e comemorações do centenário. O sr. 
Emílio Manso Vieira faz um apelo para que nas concentrações espíritas sejam convidados 
oradores especificamente espíritas para não criar confusão entre os assistentes. A 
representante de Marília informa que estão realizando visitas às cidades vizinhas e 
recebendo confrades dessas cidades, bem como preparando a semana espírita a ser realizada 
em julho. Bauru, através de seu representante, informa que realizou-se com pleno êxito a 
concentração comemorativa do 1º Centenário do Espiritismo. Notifica que estão 
realizando duas visitas por mês nas cidades vizinhas em todas os meses, nos últimos sábados, 
vêm realizando uma conferência em Bauru, irradiada. O Sr. Altivo Ferreira, representante 
de Santos, informa que preparou uma edição especial do Jornal “Mensageiros” sobre a 
Codificação e que nos dois Diários de Santos foram publicados em tamanho grande a capa 
de “O Livro dos Espíritos”. Conseguiram uma Banca para venda de livros, que foi 
inaugurada na Praça Mauá no dia 18 de abril e que diariamente vem oferecendo à venda, 
livros da codificação espírita. No dia 18 de abril houve ainda em Santos uma conferência 
em Praça Pública e continuam havendo palestras semanais nos Centros Espíritas de Santos. 
Comunica o Sr. Altivo Ferreira que em Santos está sendo organizada uma Semana Espírita 
entre os dias 30 de Setembro e 6 de Outubro, reservando-se o dia 5 de Outubro para ser 
feita uma caravana participando da comemoração em S. Paulo. Obs. Romeu Muzegante 
comunica que em Jaú foram feitas alocuções diárias pela Rádio local, durante toda a semana 
do centenário. O Sr. Waldomiro Benzel, representante de Rio Claro, informa que enviarão 
um Relatório sobre as comemorações, adiantando que também se utilizaram do Rádio para 
conferências durante as comemorações do Centenário. O Presidente da Reunião solicita 



aos confrades do interior que organizem caravanas para as comemorações do dia 5 de 
Outubro em S. Paulo. Passa a seguir a palavra ao Secretário do Conselho Metropolitano 
para ler o relatório do mesmo. O 1º Secretário do C.M.E. Sr. Attílio Campanini lê o 
relatório, esclarecendo que diariamente foram feitas conferências nos Centros Espíritas da 
Capital, preparando a reunião do dia 18 de abril. O representante de Bauru, Sr. Roberto 
Previdello pede a palavra e se expressa aplaudindo o trabalho do Conselho Metropolitano 
da periferia para o centro, responsável pelo êxito da concentração paulistana do 
Centenário. O representante de Marília também aplaude o relatório do C.M.E. O 
Presidente da reunião passa ao 4º item da Ordem do Dia – Congresso Brasileiro de 
Unificação – O Presidente pede ao Conselho que se manifeste a respeito do Congresso 
Brasileiro de Unificação, em face das comemorações do centenário. O Sr. Roberto 
Previdello pede a D. E. informação sobre como e em que bases econômicas esse Congresso 
poderia se realizar. O Secretário Geral da D.E. informa que o Congresso fora planejado 
para novembro e que a USE espera obter os recursos econômicos das sobras da receita dos 
bônus do centenário, etc. O Sr. Ary Lex pede a palavra opinando que se condicione a 
realização do Congresso à aquisição de pelo menos a metade dos meios econômicos 
provavelmente necessários para a sua realização. O presidente submete ao Conselho a 
proposta de se nomear uma comissão para estudar o levantamento de fundos necessário à 
realização do Congresso. Essa proposta foi aceita. O Sr. Emílio Manso Vieira propõe a 
seguir que o Conselho dê à D.E. o direito de escolher os membros desta Comissão. 
Encerrado este assunto, o Presidente passa ao 5º Item da Ordem do Dia – Estudos e 
Propostas para a Consolidação Moral e doutrinária do movimento de Unificação. O 
presidente recomenda ao Conselho que haja um critério muito rigoroso, com base na 
moralidade e no conhecimento doutrinário, para escolha dos membros dos órgãos da USE. 
Solicita que a escolha dos oradores deve ser baseada na autoridade moral dos mesmos, sem 
que seja permitida a infiltração de ideias políticas ou de religiosidades confusas nos Centros 
espíritas ou nas concentrações, de vez que a USE repele as influências políticas em seu 
meio. O Sr. R. Muzegante pede a palavra para encarecer a necessidade do estudo 
doutrinário nos Centros Espíritas. O Sr. Emílio Manso Vieira pergunta ao Conselho qual 
o meio que esse conselho aprovaria para ser usado pela USE em relação às entidades ligadas 
a ela que não estejam dentro dessa formalidade moral, apolítica e doutrinária. O Dr. Ary 
Lex propõe que seja nomeada uma comissão de dois confrades e o representante da 
entidade em questão para estudar o assunto. A Diretoria Executiva ouviria as críticas acerca 
da entidade faltosa e, se fosse o caso, nomearia a comissão encarregada de um 
entendimento com os representantes da entidade. Essa proposta foi aceita. O presidente 
passa ao outro item da Ordem do dia – Preenchimento da vaga de 2º Secretário – O 
Presidente propõe que, tendo recebido pedido de demissão do 2º Secretário, fica vago esse 
cargo, ocupado por Nancy Puhlmann. Propõem para preencher essa vaga, o Sr. Romeu 
Muzegante que está atualmente residindo em S. Paulo. Essa proposta foi aceita, ficando de 
então em diante o Sr. Romeu Muzegante no cargo de 2º secretário e a presente ata lavrada 
ainda pela 2ª secretária Nancy Puhlmann. O presidente passa ao último item da Ordem do 
Dia aguardando a Palavra livre dos membros do Conselho. O Conselho solicita 
esclarecimento sobre a realização do Congresso de Assistência Social e o Presidente lê o 
Programa apresentado pelo Dr. Wilson de Mello sobre o assunto, previsto para novembro 
deste ano e ainda sujeito a modificação. Esse programa está redigido como se segue: Dia 1 
– Assistência Hospitalar Espírita aos Psicopatas; 1) Unificação dos Hospitais Espíritas. 2) 
Organização Hospitalar em Hospitais Espíritas para Psicopatas. Relator – Dr. Wilson 
Ferreira de Mello. – Assistência Social Espírita à Infância – Temas – 1) Assistência Social 



Espírita no Estado de S. Paulo – seus recursos e deficiências – 2) Casas Assistenciais 
Espíritas para as Crianças e a necessidade de sua criação em todas as principais cidades do 
Estado de S. Paulo – Relator: Emílio Manso Vieira. Assistência Social Espírita aos Pobres 
e Desamparados – Temas – 1) Assistência Social à Velhice Desamparada  - Do Albergue 
Noturno e sua conceituação espírita; 2) Qual o tipo de Assistência Social ao alcance de 
todos os centros espíritas? Como organizá-la e mantê-la – Relator José Gonçalves Pereira – 
Prestada essa informação, o conselheiro Ary Lex pede a palavra para propor que se 
recomende aos Centros Espíritas ligados a USE que não realizem qualquer atividade 
consistente em ritualismos, tais como ato da prece realizada em pé, de hinos, etc. Essa 
proposta é aceita. Pede a palavra o visitante Sr. Sebastião Guedes que oferece seus préstimos 
para o serviço da Unificação. Nada mais havendo, o presidente Sr. Abraão Sarraf, dá por 
encerrada a reunião, por meio de uma prece. Essa ata se refere ao que se passou na reunião 
e foi lavrada por mim, 2ª secretária, seguindo-se as assinaturas dos presentes. Nancy 
Puhlmann. 
 
Assinaturas 
 





















Ata # 88 – 08 de setembro de 1957 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 88ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades 

Espíritas de São Paulo  
 

Aos oito dias do mês de setembro, do ano de mil novecentos e cinquenta e sete, às nove 
horas e quarenta e cinco, em sua sede social, à Rua Santo Amaro, nº 362, nesta Capital 
do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo Estadual da União das 
Sociedades Espíritas, em sua octogésima oitava reunião, convocada em caráter ordinário. 
Presentes se encontravam, conforme assinaturas no livro de presença, os seguintes 
Conselheiros: Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo 
Toledo Machado, Wilson Ferreira de Mello e Djalma de Deus Silva, pela Diretoria 
Executiva; Dr. Ary Lex e Emílio Manso Vieira, representando a Federação Espírita do 
Estado; Dr. Eurípedes de Castro, representante da Liga Espírita; José Paeta, pela Sinagoga 
Espírita Nova Jerusalém, entidades essas patrocinadoras. Conselho Regional: 
Representando os Conselhos Regionais estavam presentes os Senhores: Altivo Ferreira, 
da 1ª Região; Antenor Frederico Meyer, da 2ª; Walter Radamés Acorsi, da 3ª; Agostinho 
Benedetti, da 4ª; José B. Cruz, da 5ª; D. Teles, da 6ª; Flávio Pinheiros, da 7ª; Antonio 
Simalia, da 8ª; Dr. Jayme Monteiro de Barros, da 9ª e Manoel Prieto Ribeiro da 13ª 
região. Representando o Conselho Metropolitano estavam presentes os Senhores: Alberto 
Carlos, Hermínio Pavanello, Rubens de Souza, Cesídia C. Vanucci, Sebastião M. 
Fonseca, Pedro Call, Arnaldo dos Santos, João da Silva Tempestade, Monir Stephani, 
Margarida S. Pavanello, Milesio Martins Romero, Carlos Svoboda, Osório Pereira Filho e 
Luiz Fermino. Verificando haver número legal, deu o Sr. Presidente por instalada a 
reunião, pedindo ao Dr. Jaime Monteiro de Barros  que, em nome dos presentes, fizesse a 
prece de abertura. A seguir determinou a mim, 3º Secretário da Diretoria, procedesse à 
leitura da ata da última reunião, colocando-a depois em discussão. O confrade Abraão 
Sarraf fêz algumas advertências sôbre a mesma, dizendo que certos pontos não estavam 
bem esclarecidos, mas, como não prejudicavam a ata no seu conjunto, deixava de pedir 
retificações. Nenhuma outra observação sendo feita, deu o Senhor Presidente por 
aprovada a ata. Com a palavra, ainda, o Sr. Presidente comunicou estar próximo o 
encerramento das comemorações do Centenário, marcado para o dia 05 de outubro 
vindouro, no salão do Departamento de Educação Física do Estado, à Rua Germaine 
Buchard e, que em vista disto era conveniente fazer o programa. Que deste encerramento, 
todavia deveriam constar somente palestra sobre assunto doutrinário, de duração no 
máximo de 20 minutos. Pensando no assunto preparou o seguinte programa que 
submetia à apreciação dos Conselheiros presentes: 1º) Abertura pelo Presidente da 
Comissão da solenidade; 2º) Palestra sobre o tema "Imortalidade", pelo confrade Altivo 
Ferreira; 3º) Sobre "Reencarnação" falaria o Sr. Anselmo Gomes; 4º) Palestra sobre moral 
doutrinária pelo confrade Herculano Pires, abordando o tema: "Cristianismo e 
Espiritismo"; e 5º) Sobre o tema "Unificação" o confrade Carlos Jordão da Silva encerraria 
a solenidade enquadrando-o na prece final. Pedindo a palavra, o Sr. Emílio Manso Vieira 
solicitou fosse o Sr. Herculano Pires, que já preferiu palestra em reunião comemorativa, 
substituído pelo Sr. Argemiro Acaiaba. Respondendo ao pedido o Dr. Luiz Monteiro de 
Barros esclareceu que, em vista da especialidade do assunto, seria conveniente conservar-
se o Sr. Herculano Pires. Ficou assentado ser o Sr. Herculano o orador para o tema. 
Continuando com a palavra pediu o confrade Emílio fosse enviado ofício ao Sr. Joaquim 



dos Santos Júnior, assistente da Secretaria do Governo, pedindo o Departamento de 
Educação para a festividade de encerramento. Esclareceu o Sr. Presidente que já havia 
sido tratada a cessão do local mas que, em ofício a ser entregue em mãos, fosse 
confirmado o pedido. O Presidente Monteiro de Barros comunicou que, em vista de não 
haver fundo disponível em caixa da Comissão de Finanças, não seria irradiada a 
solenidade de encerramento. Pediu a palavra o confrade Altivo Ferreira para apresentar a 
sugestão de ser o cometimento irradiado sobre às expensas de patrocinadores, visando 
com isto beneficiar as cidades do interior. Aparteando, esclareceu o confrade Jaime 
Monteiro de Barros que os patrocinadores sempre exigem propaganda com respeito de 
seus empreendimentos e que isto viria, por certo, tirar o brilho da transmissão que 
compreenderia somente assunto atinente à Secretaria. Se se for fazer a irradiação com 
permissão de anúncio dos patrocinadores é desaconselhável e deve-se ficar sem ela. Uma 
outra sugestão foi apresentada pelo confrade Emílio Manso Vieira no sentido de pedir 
aos Srs. Herculano Pires, Wandick Freitas e Freitas Nobre para conseguirem a 
transmissão de encerramento em caráter gracioso. A sugestão foi aceita e com os 
elementos citados falará o Dr. Luiz Monteiro de Barros. A seguir comunicou o Presidente 
Monteiro de Barros que estiveram presentes à reunião da Diretoria Executiva da "USE" o 
presidente da Liga Espírita e o secretário da mesma e a eles foram expostas verbalmente as 
acusações formuladas à Liga e mais diretamente a seu Presidente, todas graves e que 
mereciam urgente reparo. Posteriormente o Presidente da Liga Espírita de São Paulo 
enviou carta à "USE" comunicando ter feito modificações na direção dos trabalhos e 
maior vigilância na sua conduta. Todavia, informou o Sr. Presidente, outros 
acontecimentos desagradáveis se sucederam com o Presidente da Liga e dos quais pedia 
ao confrade Emílio Manso Vieira relatar por estar a par. Feito o relato, em que se expôs as 
possíveis arbitrariedades cometidas pelo Sr. Antenor Ramos, o Dr. Luiz Monteiro de 
Barros pediu, como membro presidente da Comissão Central Comemorativa do 
Centenário da Codificação do Espiritismo, fosse transferida a palestra do confrade 
Hernani Sant'Ana marcada para o dia 21 do corrente, na Liga, para a Federação Espírita 
do Estado, em vista das acusações movidas à Liga e já, segundo foi informado, nas barras 
da polícia. Sugeriu o Dr. Ary Lex que estava de acordo na transferência da reunião e que, 
como medida de precaução contra possível exploração da polícia, fosse nomeado um 
advogado para acompanhar o processo movido ao Presidente da Liga. Além de não 
permitir tais explorações pela polícia, seria um conforto moral que a "USE" ou o 
Conselho prestaria ao confrade nesta emergência. Paulo Machado apresentou sugestão 
argumentada para que se tente salvar a Liga destes embaraços, em vista de ter ela uma 
finalidade na movimentação dos ensinamentos da Doutrina, mesmo que se cuide do 
afastamento de alguns eleitores, digo, diretores. Em vista dos argumentos vários, resolveu 
o Sr. Presidente apresentar as propostas do Dr. Ary Lex, em número de duas, à votação. 
As propostas ficaram assim redigidas: 1º) Transferência da reunião da Liga para a 
Federação Espírita do Estado. Posta em discussão foi aprovada com um voto contrário, 
apenas; e 2º) Fosse nomeado advogado, de nossa relação, para cuidar do caso. Aprovado, 
por unanimidade, escolhendo-se Dr. Corudê. Propôs o Conselheiro Agostinho Benedito 
que o Sr. Emílio Manso, posteriormente, faça um relatório completo sobre os 
acontecimentos. Proposta aceita. Altivo Ferreira solicitou fosse informada a Liga dessas 
medidas que o Conselho tomou. O confrade Carlos Jordão da Silva se incumbirá desse 
setor. Em prosseguimento à reunião o Presidente passou a ler um trabalho seu, relativo ao 
programa que submeterá à Diretoria e, posteriormente, ao Conselho. Aparteado pelos 
confrades Ary Lex e Abraão Sarraf para que suspendesse a leitura, visto ter o programa 



que ser submetido à consideração da Diretoria e só depois disto ao Conselho, e passasse à 
Ordem do Dia, pediu licença para concluí-la por já estar na parte final. Foi atendido. Ato 
contínuo a Secretaria apresentou o Relatório da "USE" referente aos três últimos meses 
de trabalho, nele fazendo figurar todos os acontecimentos havidos da última reunião do 
Conselho até esta data. Pediu o confrade Paulo que fosse mencionado o nome da pessoa 
que fez viagem a Jacupiranga, no relatório, e que é Sebastião Magé Fonseca. Foi lida carta 
das Mocidades Espíritas de São Paulo, dirigida ao Conselho, pedindo a instalação do 
Departamento de Mocidades e permissão para que elas mesmas, e não a D.E., indicassem 
elementos que formariam o referido Departamento. Sobre o assunto apresentou o Sr. 
Carlos Jordão, com adendo de Luiz Monteiro de Barros, pedido para que o Conselho 
acatasse a solicitação das mocidades que subscreveram o ofício, porém que outras 
mocidades que ali não figuravam também fossem convidadas a participar do 
Departamento. Algumas discussões foram apreciadas, sem prejuízo da proposta do Sr. 
Carlos Jordão da Silva que foi aprovada "in totum". Outro assunto foi o Congresso 
Brasileiro de Unificação Espírita. Usando da palavra o Dr. Luiz Monteiro de Barros teceu 
considerações sobre a importância e grande conveniência do Congresso, mas concluiu 
pelo seu adiamento em virtude da "USE", no momento, não possuir fundos suficientes 
para sua realização. Esclareceu que esse pensamento era também o de toda a Diretoria. 
Que já visando os meios para arrecadação de fundos já se encontravam apostos (?) em 
estudos os companheiros de trabalho Srs. Abraão Sarraf e Romeu Musegante. O confrade 
Abraão Sarraf leu dados de seu plano em conclusão para ser posto em prática. Os Srs. 
Emílio Manso Vieira, Altivo Ferreira e outros levaram o trabalho de Sarraf que está 
traçado de maneira objetiva e de fácil execução. Este trabalho, que será apresentado em 
caráter oficial por seus elementos será transcrito em próxima ata. A opinião do Conselho 
é para que se cuide de realizar o Congresso no ano de 1958. Com a palavra o confrade 
Jaime Monteiro de Barros, informou que, devendo se realizar em Sacramento, dos dias 1 
a 3, uma Concentração Comemorativa do 50º aniversário da fundação do "Colégio 
Espírita Allan Kardec", de Sacramento, Minas Gerais, por Eurípedes Barsanulfo, propõe 
que seja escolhida a data de Carnaval ou Semana Santa. Sugestão aceita, provavelmente 
para o Carnaval. Congresso de Assistência Social do Estado: Sobre este Congresso fez 
argumentação substanciada o confrade Carlos Jordão da Silva, falando também sobre o 
mesmo outros conselheiros a data assentada para a realização do Congresso de Assistência 
Social é a da Semana Santa de 1958. Em vista do adiantado da hora o Sr. Presidente 
suspendeu a reunião, às 12,45 horas para um lauto lanche. Reiniciada às 13,15 horas, foi 
lido pelo confrade Carlos Jordão da Silva o relatório da Tesouraria em que ficou 
demonstrada a situação financeira da "USE". Neste relatório, esclarecedor nos seus 
detalhes constou a relação das diversas regiões devedoras da "USE". A seguir foi colocada 
a Palavra Livre. Emílio Manso Vieira participou a pediu apoio à Campanha de Redenção 
da Criança, campanha essa que não visa arrecadação de fundos, mas, apenas, 
esclarecimentos educativos necessários à redenção da criação, digo da criança. Altivo 
informou sobre a sua região e comunicou estar organizando em Santos uma caravana que 
irá à festividade de encerramento do dia 5 de outubro. Magis, informou sobre as 
atividades de seu setor, na 9ª Zona. O confrade de Marília, em relato claro, citou as 
atividades da Legião Brasileira, aliás, Legião da Boa Vontade em sua cidade, onde valendo 
da boa vontade dos espíritas vem se infiltrando nos Centros e Departamentos Espíritas, 
fazendo misturas doutrinárias. Pediu que a "USE" tomasse a sério esta questão e se 
pronunciasse oficialmente a respeito. Respondendo, esclareceu o Dr. Monteiro de Barros 
que a "USE" já está tomando as medidas que julga conveniente e as tornará públicas. O 



confrade Jaime Monteiro de Barros informou que em Ribeirão Preto, sob o título de 
"Glória do Espiritismo", está sendo vendido um livro de autoria do espírito Alex Rochest, 
que é uma autêntica mistificação. Pelo confrade Atílio, do Metropolitano, foi lido 
minucioso relatório, acompanhado de uma pró-forma de estatutos, que será objeto de 
estudo da D.E. Nada mais havendo a tratar deu o Sr. Presidente por encerrada a reunião, 
às 15 horas, com uma prece de agradecimento, e pediu aos Srs. Conselheiros para 
comparecerem à próxima reunião do Conselho Estadual, que fica marcada para o dia 8 
de dezembro vindouro, às 09 horas da manhã. Eu, Djalma de Deus Silva, 3º Secretário da 
D.E., lavrei a presente ata que, se julgada de acordo com os acontecimentos, será 
devidamente assinada.  (seguem as assinaturas dos presentes à reunião)   





















Ata # 89 – 08 de dezembro de 1957 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 89ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo. Aos oito de Dezembro de mil novecentos e cinquenta e 
sete às nove horas e quarenta minutos, em sua sede social à rua Santo Amaro no 362 
nesta cidade de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo Estadual da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em sua octogésima nona reunião em caráter 
ordinário. Presentes, de conformidade com as assinaturas no livro de presença, se 
encontravam os seguintes conselheiros: Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Paulo 
Machado, Romeu Muzegante, E. Manso Vieira, José Panetta, Ary Lex, Eurípedes de 
Castro, Fluix Bronizeski, Arnaldo Orso, Agostinho Benedetti, Angelo Pio da Silva, Flavio 
Pinheiro, Roberto Previdello, Wanda Dall’Oca, Manoel Pinto Ribeiro, Carlos D’Amico, 
Walter Gregnanini, Hermínio Previdello, Rubens de Souza, J. J. Cabrera, A. Campos, S. 
M. Fonseca, Oswaldo dos Santos, Milésio Martins, Margarida Paganelli, Carlos Svoboda, 
José Soares e Luiz Firmino e mais os seguintes senhores: Manoel Rossi dos Santos, 
Arnaldo Régis, Manoel Tavares Coutinho, Miguel Avila Moreno, Pedro Gallo, Paulo 
Walter, Everton Ferreira Liborio, Angelo Brito Salles, João Luís de Almeida, Alcides 
Sarmento, Orlando Silveira Pimentel. Iniciaram-se os trabalhos com uma prece que foi 
proferida pelo confrade Luiz Monteiro de Barros que a seguir pediu fosse lida a ata da 
reunião anterior realizada aos oito de setembro. Depois de lida foi a mesma submetida a 
aprovação tendo sofrida as seguintes alterações: que o nome do livro citado pelo confrade 
Jayme Monteiro de Barros na última reunião e que está sendo vendido em Ribeirão Preto 
e considerado autêntica mistificação, não é “Glória do Espiritismo” mas sim “Verdadeira 
Glória”; que onde se lê o nome de Arnaldo dos Santos e Agostinho Benedito dever-se-á 
ler – Oswaldo dos Santos e Agostinho Benedetti. Apreciadas e anotadas estas alterações 
foi a ata da reunião anterior aprovada unanimemente. A seguir, com palavra o confrade 
Ary Lex, propõe que a futura reunião seja marcada para as 8,30 horas e que o seu início 
seja observado com pontualidade, pois, em virtude de muitos assuntos a serem discutidos 
é de suma importância o aproveitamento do tempo. Diversos confrades aplaudiram a 
proposta e foi pelos presentes aprovada. Passando-se ao expediente foi lido o 
RELATÓRIO DA DE AO CONSELHO e a seguir o relatório da Tesouraria apresentado 
pelo confrade Waldomiro Souza Santos, apresentando um saldo disponível de Cr$ 
14.583,50 (catorze mil quinhentos e oitenta e três cruzeiros e cincoenta centavos). Passou-
se à leitura do expediente, feita e comentada pelo confrade Carlos Jordão da Silva cujo 
conteúdo foi o seguinte: 1 – Carta da Federação Espírita do Rio Grande do Sul sobre o 
“Congresso de Orientadores Espíritas de Escolas Evangélicas”; 2 – Sugestões da USE 
junto o CFN (Conselho Federativo Nacional) de esclarecimento aos espíritas sobre os 
movimentos paralelos à Doutrina e que em parte já estão aceitos; 3 – Carta enviada pela 
DE ao Presidente da Liga Espírita do Estado de São Paulo, sr. Antenor Ramos,  onde se 
lhe chama a atenção por fatos imorais ocorridos no seio d’aquela entidade. Esclareceram 
os confrades Carlos Jordão da Silva e Luiz Monteiro de Barros que a carta em questão 
não visava nenhuma pessoa, mas que era dirigida ao Presidente da entidade e 
concomitantemente à Diretoria da Liga Espírita do Estado de São Paulo, responsa1veis 
diretos pelos fatos desagradáveis ali ocorridos; 4 – Lida carta da Federação Umbandista 
do Estado de São Paulo, sugerindo, n’um trabalho comum, esforços no sentido de se 
oficializar o termo “espírita” e “umbanda” para que amos e mutuamente se salvaguardem 
pelas atitudes assumidas pelos seus adeptos. À Federação Umbandista foi enviada carta 



resposta e se esclareceu que tal sugestão também foi levada ao conhecimento do CFN e 
que amplamente debatido acharam conveniente uma declaração em conjunto sobre o 
assunto de tal responsabilidade diversos conselheiros se manifestaram pondo em destaque 
alguns ângulos de uma declaração em conjunto e por fim resolvendo que a DE deverá dar 
os passos necessários para levar a bom termo tão delicada questão; 5 – Lido o relatório do 
Conselho Metropolitano; 6 – Lida carta do confrade Joao Teixeira de Paula indagando 
qual a resolução sobre o seu oferecimento à USE, como contribuição para a construção 
do Hospital Espírita, da tradução de sua autoria do livro de Gabriel Delanne, “Recherches 
sur la mediunitè”. Posto o assunto em discussão fio pelo plenário designada uma comissão 
composta dos confrades Ary Lex, Manso Vieira e Abraão Sarraf para dentro de 90 dias 
(na próxima reunião deste Conselho) dar solução definitiva no caso. Fazendo uso da 
palavra o presidente Luiz Monteiro de Barros agradeceu em nome do Conselho o gesto 
nobre do confrade João Teixeira de Paula; 7 – Lido o “Parecer Contábil” e carta da 
Comissão de Contas da USE” onde sugere que os documentos, no futuro, sejam visados 
pela Presidência, medida esta que depois de explicações, aliás muito plausíveis do 
confrade Carlos Jordão da Silva, foi aprovada. Tomando a palavra o Presidente confrade 
Luiz Monteiro de Barros leu o trabalho de sua autoria sob o título “DA USE AOS 
ESPÍRITAS EM GERAL”, onde focaliza e adverte os espíritas em relação a diversos 
movimentos paralelos ao Espiritismo que, no momento, usando do nome da doutrina, 
estão enganando e desencaminhando espíritas pouco esclarecidos levando-os para outros 
caminhos sectaristas que forçosamente os conduzirão a concepções novas e 
completamente contrárias à codificação kardequiana. Como exemplo, foi citado o 
trabalho da LBV; o esforço de Vitorio Emanuel em torno de sua futura cidade 
“espiritualista – universitária” de nome “Jesualda” e etc.. Usando da palavra, o confrade 
Manso Vieira teceu comentários de aprovação ao trabalho de Luiz Monteiro de Barros e 
que a seu ver deveria ser publicado e assinado pelo autor assumindo responsabilidade 
para não envolver a USE numa campanha de grande envergadura, colocando-a em 
choque com confrades menos esclarecidos em virtude da própria infiltração da LBV nos 
arraiais espíritas. Isto, finaliza o confrade Manso Vieira, para salvaguardar a USE que é 
ainda um movimento nascente. O confrade Carlos Jordão apoia sem restrições o trabalho 
e ao contrário da opinião de Manso Vieira é de opinião que referido trabalho seja 
encabeçado e difundido pela USE. O confrade Ary Lex apoia o ponto de vista do Jordão 
e é de parecer que a USE deve mesmo atacar a questão de frente, reduzindo, porém, o 
trabalho, para que, mais curto possa de fato ser lido e meditado pela maioria dos espíritas, 
que, na sua opinião, não gostam muito de ler longos artigos. O confrade Abraão Sarraf, 
pronunciando-se sobre o assunto, é de parecer que o trabalho deve ser publicado na 
íntegra no jornal “Unificação” e que se façam separatas para farta e ampla distribuição e 
divulgação. Posto em aprovação, venceu a última sugestão, isto é, da publicação no jornal 
e de separata para distribuição. – CONGRESSO ESPÍRITA: O confrade Abraão Sarraf 
explica aos presentes a razão porque em companhia do confrade Muzegante desistiram da 
ideia de planejamento à realização do Congresso. No mesmo sentido usou da palavra o 
confrade Muzegante dizendo que a ideia, digo a realização de tal cometimento não 
lograria, a seu ver, o aplauso, digo o apoio da maioria de confrades, especialmente do 
interior, dificultando dest’arte o plano financeiro. Com a palavra o Manso Vieira para 
apoiar o “Congresso” no porvir e o Jordão para que o mesmo seja precedido por 
trabalhos de visitação por todo o nordeste brasileiro à guisa de propaganda para a 
realização de um “Congresso Brasileiro” de fato. O confrade Luiz Monteiro de Barros 
endossou as palavras do Jordão acrescentando que o “Congresso” deve mesmo, quando 



realizado, ser qual coroamento da obra de unificação. O confrade Paulo Machado é de 
parecer que se realize o “Congresso” e pede se faça um trabalho preparatório para que o 
mesmo se concretize dentro de dois nos ou mais se necessário, mas que se fixe uma data e 
que nesta data se realize o “Congresso”. O confrade Carlos Jordão é de opinião que 
qualquer atitude inicial de “Congresso Nacional ou Brasileiro” deverá partir do CFN e é 
a este órgão que a USE deve dirigir-se e desde já, na apresentação da sugestão, pedir que o 
mesmo se realize em São Paulo. Sobre o mesmo assunto, apoiando, manifestaram-se os 
confrades Previdello de Bauru e Orlando Silveira Franco da UME de Tupã. O confrade 
Previdello pede ao Presidente que submeta à aprovação a realização do “Congresso” para 
data a se fixar e que se encarregue a DE para todas as providencias, inclusive de data, a 
respeito. Submetida à aprovação foi unanimemente aprovado. Às 12,30 horas foi pelo 
Presidente Monteiro de Barros suspensos os trabalhos para um lanche e às 13 horas 
reiniciados, passando o confrade Monteiro de Barros a presidência da reunião ao 
confrade Abraão Sarraf que assumindo passou à ORDEM DO DIA. – CONGRESSO 
ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Com a palavra o confrade Previdello sugerindo 
se façam as concentrações regionais ao invés de “Congresso” com o fito de se preparar 
terreno e colher dados cadastrais que facilitem uma melhor orientação e ao mesmo tempo 
para se propagar a ideia para um “Congresso”. O confrade Monteiro de Barros sugeriu 
que a DE esclareça bem os Conselhos Regionais em que sentido, forma, programa e etc. 
deverão ser conduzidas tais concentrações. Ouvidas com interesse ambas as exposições 
ficou aprovado a realização de concentrações como preparatórias a futuros Congressos 
devidamente orientadas pela DE. – SITUAÇÃO GERAL DA USE: Usando da palavra o 
confrade Paulo Machado que se referiu aos “Conselhos” e as “UMEs” procurando 
demonstrar a pouca eficiência destes órgãos na difusão da ideia de Unificação, 
acrescentando que, aos espíritas do interior é quase desconhecida a existência da USE. 
Contrariando o ponto de vista do confrade Paulo Machado falaram os confrades Felix 
Bronizeski, Arnaldo Orso, Agostinho Benedetti, Roberto Previdello e Wanda Dall’Oca 
representando os 1º, 3º, 4º, 8º e 12º Conselhos Regionais respectivamente, demonstrando 
a eficiência de seus trabalhos e a propaganda desenvolvida por eles a favor da USE como 
movimento de Unificação de âmbito estadual. – SITUÇÃO FINANCEIRA DA USE E 
DE SEU ÓRGÃO: O Presidente Sarraf faz um apelo aos presentes sobre a necessidade da 
venda do selo da “USE” e das assinaturas do jornal “Unificação”. Sobre tão delicado 
problema diversos confrades se manifestaram e cada qual, junto ao seu setor, vão envidar 
esforços no sentido de acudir, tanto quanto possível, ao apelo do confrade Presidente. O 
Presidente também apela para que as “UMEs” e os “CREs” saldem os seus débitos à USE. 
O confrade Previdello pede que se envie um balanço da “USE” às “UMEs” e “CREs” 
mostrando a situação financeira de modo a esclarecer mais objetivamente aos espíritas a 
situação real de sua entidade máxima, incentivando, desta maneira, aos devedores, 
urgência na quitação de seus débitos. – ESTUDO E PRÁTICA DOUTRINÁRIA: O 
confrade Luiz Monteiro de Barros em longa exposição referiu-se ao trabalho da “USE” até 
o presente momento, trabalho este que foi o de agrupamento de maior numero possível 
de Centros e procurando da melhor forma possível levar aos espiritas em geral a ideia e 
objetivo de unificação. Passado este período, que já não é pequeno, acentua o confrade 
Monteiro de Barros, já e tempo de, a “USE” , influencia diretamente na vida doutrinaria 
dos Centros, com um programa mínimo que a DE já o está preparando, com base na 
Doutrina, para que seja seguido e cumprido em todos os agrupamentos espíritas. É 
intenção para a prática de tal empreendimento, se organize uma espécie de escola onde se 
possam instruir elementos dos centos adesos e que estes se incumbam de levar aos seus 



núcleos a orientação desejada pela “USE”. As palavras do confrade Monteiro de Barros 
foram ouvidas atentamente. ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS CENTROS: O Presidente 
Sarraf dá conhecimento aos presentes do caso do Centro dirigido pelo sr. Antonio 
Graciano adeso a “UDE” da Penha e há tempos invadido pela Polícia. O sr. Antonio 
Graciano apelou para a “USE”. Apurada a conduta moral dos dirigentes que foi 
excelente, o confrade Sarraf e Paulo Machado fazem veemente apelo para que a “USE” 
tome a si o encargo de defesa d’aquele cidadão, assim como, de Centros que 
arbitrariamente sejam invadidos e depredados por parte de fanáticos de outros credos, 
sem outro motivo senão o de vexatório e desmoralizador perante a opinião pública. Pediu 
a palavra o dr. Eurípedes de Castro, advogado, e ofereceu-se para se encarregar da defesa 
do sr. Antonio Graciano em nome da USE. O Conselho autorizou a entregar ao dr. 
Eurípedes procuração para que aquele nosso confrade acompanhe o processo e defenda o 
acusado e o Presidente Sarraf agradeceu o oferecimento demonstrando o seu 
contentamento ao verificar que o apelo feito encontrou de imediato a repercussão 
desejada. Nada mais havendo a tratar, convocou o sr. Presidente todos os presentes para a 
próxima reunião do Conselho para o dia 9 de marco de mil novecentos e cincoenta e 
oito, às 9 horas, e com um prece encerrou os trabalhos. Eu, Romeu Muzegante, secretário 
lavrei a presente ata que, se julgada de acordo com os acontecimentos, será devidamente 
aprovada e assinada. 
 
Assinaturas. 
























