
Atas de Reunião

CONSELHO
DELIBERATIVO
ESTADUAL

09 de março

14 de setembro

14 de dezembro



Ata # 90 – 09 de março de 1958 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 90ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo. 
Aos nove de março de mil novecentos e cinquenta e oito, às nove horas e trinta 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 nonagésima reunião em caráter ordinário. Presentes, de conformidade com as 
assinaturas no livro de presença, se encontravam os seguintes conselheiros: Luiz Monteiro 
de Barros, Abrão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Romeu 
Muzegante, Waldomiro da Silva Santos e Wilson Ferreira de Mello, pela Diretoria 
Executiva; Emílio Manso Vieira, B. Milano Netto, Ary Lex, José Panetta e Eurípedes de 
Castro, pelas entidades inicialmente patrocinadas; Altivo Ferreira, Antenor Frederico 
Marques, Walter Radamés Acorsi, Agostinho Benedetti, Angelo Pio da Silva, Roberto 
Previdello, Jaime Monteiro de Barros, Wanda Dall’Oca, Orlando Toledo e Manoel Pinto 
Oliveira pelos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º, 12º e 13º Conselhos Regionais e finalmente os 
confrades Alberto Calvo, Hermínio Pavanello, Rubens de Souza, Attílio Campanini, 
Francisco Paulo Icatoni, Antonio Mol Mora, J. M. Fonseca, Osvaldo dos Santos, J. 
Tempestade, Milesio Martins, José Soares e Luís Fermino pelo Conselho Metropolitano 
das 3ª, 4ª, 6ª, 9ª, 10ª, 12ª, 17ª e 20ª Zona respectivamente. Verificando haver número legal 
deu o Sr. Presidente, Sr. Luiz Monteiro de Barros, por instalada a reunião, cedendo ao 
confrade Jaime Monteiro de Barros, que em nome dos presentes fizesse a prece de abertura. 
A seguir determinou a mim, 2º Secretário, procedesse a leitura da ata da última reunião 
que ouvida e posta em discussão sofreu as seguintes objeções: 1 - ausência do nome do 
confrade e secretário geral da USE Sr. Carlos Jordão da Silva; 2 – Ressalva com referência 
a conduta da LBV retificando aquilo que foi escrito com referência ao uso do nome do 
Espiritismo em sua propaganda. Sem mais nada a objetar foi a mesma aprovada, passando 
o Presidente a palavra ao Sr. Carlos Jordão da Silva, Secretário Geral, que passou a ler e 
comentar o seguinte expediente: 1 – Relatório do D.E.; 2 – Carta-convite à USE ao II 
Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas a realizar-se em São Paulo de 18 a 
23 de abril p.f.; 3 – Carta-resposta da USE aos dirigentes do II Congresso Brasileiro de 
Jornalistas e Escritores Espíritas agradecendo o convite e lembrando que tais iniciativas 
deveriam ser atribuídas ao Conselho Federativo Nacional (CFN); 4 – Parecer da Federação 
Espírita Brasileira com referência aos movimentos paralelos ao Espiritismo; 5 – Carta da 
Sra. Dona Luiza Peçanha Camargo Branco retirando um trabalho de sua autoria, 
anteriormente entregue a D.E., sobre “Estudos de Doutrina à Criança”. A seguir, o Sr. 
Presidente concedeu a palavra ao Sr. Milano Netto que comunicou ter causado no seio do 
Clube dos Jornalistas Espíritas, promotores do II Congresso, um certo mal-entendido com 
os dizeres da carta enviada pela USE pela sua DE. Neste, digo, sobre este assunto usaram 
da palavra; pela ordem, os confrades Altivo Ferreira, Carlos Jordão da Silva, o Sr. 
Presidente, Jaime Monteiro de Barros, Roberto Previdello e Paulo Toledo Machado e de 
comum acordo deliberaram que a DE convoque uma mesa redonda para solução da 
questão. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. Paulo Toledo Machado 
que fez a leitura da circular e da ordem dos trabalhadores que deverá obedecer ao VI 
Congresso Espírita Estadual a realizar-se em São Paulo nos dias 11, 12, 13 de julho p.f. 
Posto em discussão foi o resumo aprovado sem alterações. O Sr. Presidente às 12:30 horas 
suspende os trabalhos para que fosse servido um lanche aos presentes. Às 13 horas, 



retomados os trabalhos passa o Sr. Luiz Monteiro de Barros a presidência ao Sr. Abrão 
Sarraf que assumindo a direção da reunião abordou a questão sobre a reestruturação da 
USE submetendo o assunto a debates. Discutidos vários aspectos do problema pelos 
Conselheiros foi o mesmo, em princípio, aprovado, ficando a D.E. incumbida de revisá-lo 
e apresentá-lo como recomendação ao Congresso. Em seguida, ainda pelo confrade Paulo 
Toledo Machado, foi lido o estudo da comissão designada a opinar sobre a impressão da 
1ª edição do livro “Recherches sur la Mediunité” de Delane, tradução do confrade Sr. João 
Teixeira de Paula e gentilmente oferecido a USE. O Conselho, ouvido o relato, aprovou-o 
e delegou poderes à comissão para tratar da 1ª edição da referida obra num total de 5000 
exemplares. A seguir, pedindo a palavra o confrade Sr. Altivo Ferreira sugere ao Conselho 
indique uma comissão composta de 5 membros para apresentar ao Congresso os nomes 
que deverão compor a D.E. para o próximo biênio. Ouvidas as ponderações do Sr. Altivo 
Ferreira, foi aceita a sugestão, aprovada e nomeada a comissão que ficou constituída dos 
Srs. Emílio Manso Vieira, Jaime Monteiro de Barros, Roberto Previdello, Altivo Ferreira, 
Rubens de Souza e Agostinho Benedetti. Pedindo a palavra, que pelo Sr. Presidente lhe foi 
concedida, o Sr. Agostinho Benedetti comunica ao Conselho que a VI Concentração das 
Mocidades Espíritas do Vale do Paraíba foi coroada de êxito, demonstrando, no Torneio 
Evangélico, o grau de desenvolvimento e conhecimento alcançados pelos jovens na 
interpretação e elucidação do Espiritismo. Aproveitou, também, para comunicar que no 
último domingo do mês em curso será realizada a 1ª Concentração Regional de Assistência 
Social estendendo aos presentes o convite para o comparecimento. Prosseguindo, foi 
entregue e lido o parecer da “Comissão de Contas” que submetido pelo Sr. Presidente a 
apreciação do Conselho foi por este aprovado. Foi entregue o relatório do Conselho 
Metropolitano. O Sr. Presidente franqueou a palavra e como ninguém a pedisse e nada 
mais havendo a tratar convidou o Sr. Roberto Previdello para proferir a prece de 
encerramento. O Sr. Presidente às 15:30 horas declarou encerrados os trabalhos e convidou 
os presentes a comparecerem ao VI Congresso. Eu, Romeu Muzegante, 2º Secretário da 
D.E., lavrei a presente ata que foi lida e achada conforme os acontecimentos, será aprovada 
e assinada. 
 
Assinaturas.   













Ata # 91 – 14 de setembro de 1958 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 91ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual, da União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo, realizada aos quatorze de setembro de 1958 (14/09/1958), em sua 
sede social, rua Santo Amaro, 362, na Capital do Estado de São Paulo, em caráter 
ordinário. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros, conforme consta 
no livro de presença: Pela Diretoria Executiva da USE: Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo 
Machado, Carlos Dias, Paulo Alves de Godoy, Luiz Monteiro de Barros, Carlos D’Amico, 
Romeu Muzegante; pela Sinagoga Espírita Nova Jerusalém: José Panetta e Pietro Salvino 
Pasarella; pela  Liga Espírita de S. Paulo: Eurípedes de Castro e General Levino Cornélio 
Wischral; pela Federação Espírita do Estado de São Paulo: Emílio Manso Vieira; pela 
União federativa Espírita Paulista: Paulo Alves de Godoy; pelo 1º C.R.: Antonio M. Lima; 
2ª  C.R.: João Batista do Carmo Pacheco; pelo 8º C.R.: Roberto Previdelo; pelo 10º C.R. 
(em organização) Jose Antônio das Dores; pelo 13º C.R.: Manuel Pinto Ribeiro; 7ª C.R.: 
Dr. Flávio Pinheiro; pelo Conselho Metropolitano: Carlos D’Amico, Hermínio Pavanello, 
Rubens de Souza, João José Cabrera, Attílio Campanini, Sebastião Magi da Fonseca, 
Oswaldo dos Santos, Margarida S. Paganelli, Milesio Martino Romero, Erolus Ferrari, 
Germano Paganelli, Carlos Svoboda, José Soares e Luiz Firmino pelas 2ª, 4ª, 6ª, 9ª, 10ª, 12ª, 
14ª, 17ª e 20ª zonas respectivamente. Às 9:25 horas o Sr. Presidente, Carlos Jordão da Silva, 
deu por aberta a reunião tecendo alguns comentários sobre a finalidade da mesma e 
pedindo ao confrade Roberto Previdello para proferir a prece de abertura.  O Secretario 
Geral, Paulo Toledo Machado, passou a ler o relatório geral das atividades da Diretoria 
Executiva no período compreendido entre 14 de julho a 14 de setembro de 1958, prestando 
conta dos feitos da D.E. referente à legalização dos Estatutos Sociais com as alterações 
sofridas por ocasião do VI Congresso Espírita do Estado de São Paulo, o que está sendo 
processado através do Departamento Jurídico; do encaminhamento aos órgãos da 
imprensa, Conselhos Regionais e Metropolitano, Uniões Municipais e Distritais, Centros 
e demais Sociedades por meio de circular das resoluções do aludido Congresso e de que 
aquelas resoluções foram objeto de inclusão no plano bienal.  Outrossim, informou a 
Secretaria Geral, que haviam sido enviadas cartas ao Clube dos Jornalistas Espíritas e 
Instituto Espírita de Educação, no concernente à resolução do VI Congresso de dar-lhes 
acesso ao C.D.E., pedindo que mandassem cópias dos seus estatutos para a devida análise 
e consideração pela D.E. e que até o presente, nada haviam remetido.  Usaram da palavra 
sobre esse assunto os conselheiros Roberto Previdello, Paulo Toledo Machado, Emílio 
Manso Vieira e Luiz Monteiro de Barros sobre se a inclusão eventual dessas duas sociedades 
seria pacífica ou se dependia de aprovação do C.D.E. ou da D.E.  Ficou deliberado que 
uma vez que se tratava de resolução do Congresso, a admissão era automática, desde que a 
D.E. comprovasse que se tratava de Sociedades especializadas, espíritas e de âmbito estadual 
e que o C.D.E. aprovasse em reunião posterior.  Solicitou o sr. Presidente que, uma vez 
que já foram elaborados calendários para as reuniões do C.D.E., que as Sociedades 
interessadas não marcassem quaisquer outras reuniões para aqueles dias que viessem a 
coincidir com as reuniões do C.D.E.  No tocante às atividades departamentais, foi 
informado que os seguintes departamentos já tinham os seus titulares, à saber: Doutrina – 
Dr. Luiz Monteiro de Barros; Publicidade – Paulo Alves de Godoy; Organização - Paulo 
Toledo Machado; Jurídico – Dr. Bertho Condé; Finanças – Carlos Dias; Educação – Carlos 
Jordão da Silva. O Relatório ainda tratou dos assuntos que entrariam na Ordem do Dia, e 
o ponto de vista da D.E. sobre os mesmos, destacando-se dentre eles a questão das 
atividades regionais e municipais, da demissão do 2º secretário, dos estudos de normas 
atinentes aos vários departamentos, das atividades metropolitanas e distritais, dos 
movimentos paralelos ao Espiritismo, do recente caso Amauri-Chico Xavier, do 7º 
Congresso Espírita Estadual, das reuniões ordinárias do CDE e DE e sobre o Conselho 



Federativo Nacional,  após ligeira análise de alguns tópicos desse relatório, passou-se à 
leitura e debate do expediente e ordem do dia.  No expediente foi lida carta da Federação 
Espírita do Estado de São Paulo, indicando os seus novos representantes junto ao CDE: 
Efetivos Dr. Ary Lex e Prof. Emílio Manso Vieira; Suplentes: Carlos Jordão da Silva e 
Domingos Azeredo, indicações essas que foram aprovadas. Na Ordem do Dia foram 
ventilados os assuntos em pauta: I- Deliberações do VI Congresso, apreciação e adoção de 
normas para o seu cumprimento.  Entrou-se na análise do plano bienal, o qual foi aprovado 
com ligeiras modificações, tendo feito uso da palavra sobre o assunto os confrades Luiz 
Monteiro de Barros, Romeu Muzegante, Carlos Jordão da Silva, João José Cabrera, Roberto 
Previdello, Emílio Manso Vieira e João Batista do Carmo Pacheco; Substituição do 2º 
Secretário, Abraão Sarraf, que pediu demissão do cargo alegando completa impossibilidade 
de assumi-lo, pelo menos nesta gestão, foi aprovada a indicação do confrade Dr. Wilson 
Ferreira de Melo.  Falando-se sobre organização, foi posto em votação a proposta no sentido 
de se fazer alternadamente em várias cidades as reuniões do C.D.E., devido às ponderações 
apresentadas, invocando a inexequibilidade dessa sugestão, foi a mesma derrotada por 
unanimidade.  O conselheiro Luiz Monteiro de Barros fez sugestão no sentido de se incluir 
no Departamento de Organização uma alínea que possibilitasse a eventual convocação de 
uma concentração ou congresso de médicos, advogados, jornalistas e educadores, com o 
fito de integrá-los no movimento de unificação.  Essa proposta foi aprovada.  O conselheiro 
Manso Vieira sugeriu que se incluísse nos estatutos, art. 1º, na parte que trata dos fins da 
sociedade, o vocábulo “Cultural”, que viria possibilitar a obtenção de subvenções.  Esse 
assunto ficou para ser estudado pela D.E. Os conselheiros Roberto Previdello, João Batista 
do Carmo Pacheco, Manoel Pinto Ribeiro, Antônio Moreira Lima e José Antônio das 
Dores, fizeram relatos sobre as zonas que representam, regidas pelos 8º, 1º, 10º, 2ª e 13º 
Conselhos Regionais. Foi apresentado um plano visando a melhoria do jornal 
“Unificação”, tendo preliminarmente sido asseverado que com a publicação de cinco 
números simultâneos a publicação desse periódico estava atualizada e que daqui por diante 
ele seria publicado mensalmente. Os conselheiros Romeu Muzegante e Erolus falaram sob 
o aspecto financeiro do jornal, fazendo o primeiro, sugestão para se arranjar mais anúncios 
e o segundo para que se publicasse uma página suplementar apenas com anúncios 
comerciais. Essas sugestões ficaram para ser estudadas pelo departamento competente, 
porém a primeira sugestão do sr. Romeu Muzegante, foi aceita em princípio. Na parte 
subordinada ao título Educação, fizeram uso da palavra os conselheiros Emílio Manso 
Vieira e Carlos Jordão da Silva, enaltecendo a premente necessidade de planificar e 
formular trabalhos de orientação. Finanças: o 1º tesoureiro da D.E., confrade Carlos Dias, 
fez a leitura dos balancetes que revelaram o seguinte: Período de 01 de julho a 31 de agosto 
de 1958, balancete do Livro Razão: Débito CR$ 966.326,90 e Crédito idêntico; 
Disponibilidades: secretaria: Cr$ 2.947,00; Banco Comercial do Estado de São Paulo: Cr$ 
13.048,70; Caixa Econômica Federal de São Paulo: Cr$ 477,20 – total: Cr$ 16.472,90; 
Recebimentos Cr$ 6.267,00. Pagamentos Cr$ 15.670,00; diferença Cr$ 9.403,00, para 
cobertura dessa diferença utilizaram-se os seguintes recursos: dois cheques contra o Banco 
Comercial – Cr$ 12.200,00.  Saldo existente em Caixa – Cr$ 150,00. Total R$ 12.350,00.  
Saldo em Caixa em 31 de agosto de 1958 Cr$ 2.947,00, representado por: dinheiro de 
contado Cr$ 43,00 e cheques a receber Cr$ 2.904,00 – Total Cr$ 2.947,00.  Síntese do 
movimento de conta corrente – montante dos devedores – Cr$ 49.684,60 em 30/06/58; 
jornais enviados Cr$ 6.434,50, selos enviados Cr$ 2.200,00; assinaturas solicitadas Cr$ 
360,00 – Total: Cr$ 8.994,50.  Recebimento durante o período Cr$ 3.624,00; diferença 
dos fornecimentos sobre recebimentos Cr$ 5.370,50.  Total de Débitos – Cr$ 55.055,10.  
O conselheiro Paulo Toledo Machado fez um apelo em favor da situação financeira; o 
conselheiro João Batista do Carmo Pacheco falou sobre as dificuldades na colocação dos 
selos da USE e das dificuldades oriundas do grande atraso na publicação do “Unificação”, 
tendo também falado sobre esse assunto, os confrades Roberto Previdello, Erolus Ferrari e 



João José Cabrera, o penúltimo fez sugestão no sentido de se elevar o preço do selo para 
Cr$ 2,00, e para que a arrecadação fosse dividida 50% para a DE; 35% para os CMEs e 
CREs e 15% para as USEs e UMEs.  O confrade Luiz Monteiro de Barros propôs que a 
divisão fosse feita 50% para a DE; 10% para UDEs e UMEs e 40% para os centros que 
vendem os selos.  Após acalorados debates, por sugestão do conselheiro Carlos Dias, ficou 
decidido deixar esse assunto para ser objeto de estudos na DE.  Foi elaborada lista de sócios 
mantenedores, ou melhor de “mantenedores” para o jornal Unificação, tendo se inscrito 
inicialmente treze pessoas.  Sobre o Departamento Jurídico, ficou decidido que se 
aguardasse o resultado da elaboração dos estatutos Padrão, para as sociedades espíritas.  O 
conselheiro Carlos Jordão da Silva, presidente da mesa, prestou esclarecimentos sobre a sua 
atuação no Conselho Federativo Nacional, sobre os movimentos paralelos ao Espiritismo 
e sobre o apelo em favor da publicação de advertências e esclarecimentos em torno do 
espiritismo na imprensa profana.  O confrade José Soares, teceu alguns comentários sobre 
o assunto.  Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente solicitou ao confrade Paulo Alves 
de Godoy que fizesse a prece de encerramento, e levantou a sessão às 16:20 horas, e eu, 3º 
secretário, que a presente ata lavrei, dou fé e assino: (assinatura do secretário seguida das 
assinaturas dos presentes). 
 
 
 
 

















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. 












