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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

23 de Janeiro
22 de Fevereiro

08 e 22 de Março
19 de Abril
10 de Maio

14 e 21 de Junho
26 de Julho

09 e 23 de Agosto
13 e 27 de Setembro
11 e 27 de Outubro

10 e 24 de Novembro
08 de Dezembro



Ata # 27 - 23 de janeiro de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três de janeiro de mil novecentos e cinquenta e oito, às 16 horas, reuniu-se a 
Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital de São 
Paulo, com a presença dos seguintes diretores: Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo 
Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos e dr. Wilson Ferreira de Mello. A prece 
inicial foi proferida pelo confrade vice-presidente que, em seguida, na ausência do sr. 
presidente, dá início e preside aos trabalhos. Carta da Editora Linográfica - Em carta de 9 
do corrente, a Editora justifica seu pedido de majoração de 20%. - A DE decide consultar 
outras fontes e diminuir a tiragem para 3.000 exemplares. - Da. Luiza Peçanha Camargo 
Branco - É feita a leitura de uma sua correspondência, que será acusada. Federação Espírita 
Portuguesa - Comunicação dando informes de que, até esta oportunidade, não surtiu 
nenhum resultado, a solicitação dirigida às autoridades para sua reabertura. - Mocidade 
Espírita Ismênia de Jesus - É acusada a recepção de carta enviada pela epigrafada. - Relatório 
da XII Concentração de Mocidades do Noroeste do Estado - Encaminhado ao 
Departamento de Mocidades, após ser apreciado. Quanto à correspondência redigida pelo 
Departamento de Mocidades, o sr. Secretário Geral fará observações a propósito de sua 
redação. Nada mais havendo a tratar, o sr. vice presidente convida ao confrade dr. Wilson 
para proferir a prece de encerramento, e dá por terminada a reunião, da qual lavrei a 
presente ata, que depois de lida e achada de acordo será assinada pelos presentes. 
 
S. Paulo, 23 de janeiro de 1958. 
 
(Ass.) Romeu Muzegante. 
 
 
 







Ata # 28 - 22 de fevereiro de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de mil e novecentos e cinquenta e oito, às 15 
horas, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro, 362, nesta 
Capital de S. Paulo, com a presença dos senhores diretores: dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos 
e Wilson Ferreira de Mello. - Após prece proferida pelo confrade Carlos Jordão da Silva, 
foi iniciada a reunião. O sr. Presidente com a palavra apresenta sua proposta para a ordem 
do dia da próxima reunião do C.D.E., a ser realizada no mês de março, bem como sugestões 
no tocante a medidas a serem tomadas relativamente ao próximo Congresso Estadual. O 
primeiro Secretário fica incumbido de preparar modelo de circular, a ser apresentada ao 
C.D.E., com instruções referentes às providências preliminares e preparatórias do próximo 
Congresso. O Secretário Geral fica incumbido de atualizar o Regimento Interno. E 
debatidas estas questões nada mais houve a tratar. A reunião foi encerrada pelo sr. 
Presidente, com prece que a seguir profere. Para efeito de registro lavrei a presente ata, que 
depois de discutida e achada conforme será assinada pelos presentes. 
 
S. Paulo, 22 de fevereiro de 1958. 
 
(Ass.) Romeu Musegante. 
  







Ata # 29 - 8 de março de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Para efeito de registro e justificação, fica anotado que a reunião marcada para esta data, por 
motivos justificados, foi transferida para o dia 22-3-1958. 
 
S. Paulo, 8 de março de 1958. 
 
(Ass.) Romeu Musegante. 
 





Ata # 30 - 22 de março de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Às catorze horas do dia vinte e dois de março de mil e novecentos e cinquenta e oito, 
reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, com a presença dos confrades Luiz Monteiro de 
Barros, Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva e Paulo Toledo Machado. A reunião é aberta 
com prece proferida pelo sr. Presidente o qual considerando o número reduzido de 
diretores presentes, considera ser oportuno trocar ideias com os presentes a propósito dos 
assuntos que devem constar da próxima Assembleia Geral da USE. - O sr. Secretário Geral 
esclarece que a Secretaria já fez expedir as circulares a todos os órgãos, com as instruções 
referentes às providências a serem adotadas como preliminar do citado próximo Congresso. 
A seguir a reunião é encerrada com prece proferida pelo sr. Presidente. Registrei a presente 
ata, que depois de lida e achada certa, será assinada pelos presentes. 
 
S. Paulo, 22 de março de 1958. 
 
(Ass.) Romeu Musegante. 
 







Ata # 31 - 19 de abril de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Às quinze horas do dia dezenove de abril de mil e novecentos e cinquenta e oito, reuniu-se 
a diretoria executiva da USE, em sua sede à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital de S. 
Paulo, com a presença dos seguintes diretores: Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo 
Toledo Machado e Waldomiro da Silva Santos. A reunião é aberta com prece proferida 
pelo sr. vice presidente. - São justificadas as ausências dos confrades dr. Wilson Ferreira de 
Mello, por ter que participar da Concentração das Mocidades em São José do Rio Preto, e 
do dr. Luiz Monteiro de Barros, por ter que falar à noite na reunião do C.M.E. - 5ª Região 
Casa Branca Em carta de 9.4.58 este C.R. propõe a transferência da sede da região para 
outra cidade. A DE consultará São João da Boa Vista a respeito. - CANUTO S. ABREU - 
Em carta de 18.4.1958 informa que ainda tem a intenção de publicar o tomo II de O Livro 
dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária. XI Concentração de Mocidade - O sr. 
Rubens Tozetti apresenta relatório da marginada. - C.E. NOSSO LAR Por carta de 13-3-
58, pede endereço de centros adesos. A DE não os fornecerá, porém, por-se-á à disposição 
para encaminhar os Convites que desejarem expedidos. Nada mais havendo a tratar a 
reunião foi encerrada, com prece proferida pelo confrade Carlos Jordão da Silva. E para 
constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme será assinada pelos 
presentes. 
 
São Paulo, 19 de abril de 1958. 
 
(Ass.) Romeu Musegante. 
 
 
 
prece inicial foi proferida pelo confrade vice-presidente que, em seguida, na ausência do sr. 
presidente, dá início e preside aos trabalhos. Carta da Editora Linográfica - Em carta de 9 
do corrente, a Editora justifica seu pedido de majoração de 20%. - A DE decide consultar 
outras fontes e diminuir a tiragem para 3.000 exemplares. - Da. Luiza Peçanha Camargo 
Branco - É feita a leitura de uma sua correspondência, que será acusada. Federação Espírita 
Portuguesa - Comunicação dando informes de que, até esta oportunidade, não surtiu 
nenhum resultado, a solicitação dirigida às autoridades para sua reabertura. - Mocidade 
Espírita Ismênia de Jesus - É acusada a recepção de carta enviada pela epigrafada. - Relatório 
da XII Concentração de Mocidades do Noroeste do Estado - Encaminhado ao 
Departamento de Mocidades, após ser apreciado. Quanto à correspondência redigida pelo 
Departamento de Mocidades, o sr. Secretário Geral fará observações a propósito de sua 
redação. Nada mais havendo a tratar, o sr. vice presidente convida ao confrade dr. Wilson 
para proferir a prece de encerramento, e dá por terminada a reunião, da qual lavrei a 
presente ata, que depois de lida e achada de acordo será assinada pelos presentes. 
 
S. Paulo, 23 de janeiro de 1958. 
 
(Ass.) Romeu Muzegante. 
 
 
 









Ata # 32 - 10 de maio de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez de maio de mil novecentos e cinquenta e oito, às 16 horas, reuniu-se em sua sede 
social, nesta capital de São Paulo, à rua Santo Amaro, 362, a diretoria executiva da USE 
sob a presidência do confrade Luiz Monteiro de Barros e mais os seguintes diretores: 
Waldomiro da Silva Santos, Carlos Jordão da Silva, Wilson Ferreira de Mello e Romeu 
Musegante. Com uma prece abriu o Presidente os trabalhos desta reunião convidando o 
confrade Carlos Jordão da Silva a proceder a leitura do expediente o que foi feito. Em 
seguida usando da palavra, o Presidente passou a expor os seus pontos de vista com 
referência aos trabalhos do próximo Congresso a realizar-se em julho próximo. Os diretores 
presentes também usaram da palavra sobre o mesmo assunto. Não tendo, na presente 
reunião, que foi muito boa sob o aspecto fraterno, ficado nada resolvido. Às 17,30 horas, 
o Presidente Luiz Monteiro de Barros pediu ao confrade Carlos Jordão da Silva que 
encerrasse os trabalhos com uma prece. Nada mais tendo ocorrido, eu, Romeu Musegante, 
2º secretário, lavrei a presente ata que se julgada de acordo, será devidamente aprovada e 
assinada. 
 







Ata # 33 - 14 de junho de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Aos quatorze dias do mês de junho de mil e novecentos e cinquenta e oito, reuniu-se a 
Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital de S. 
Paulo, com a presença dos seguintes confrades: Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, 
Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado e Waldomiro da Silva Santos. Após a prece 
proferida pelo sr. Presidente, às 14,30 horas foi aberta a reunião. EXPEDIENTE: O 
Secretário Geral, confrade Carlos Jordão da Silva, comunica ter recebido comunicação da 
Liga, União Federativa, Federação e Sinagoga indicando seus novos representantes para o 
futuro CDE. - Com relação a um cheque de Jaboticabal, dá explicações e pede licença para 
proceder ao seu estorno. Apresenta conta do CME, que junta relação das despesas com a 
Campanha do Selo, anteriormente autorizada, que monta a Cr$ 8.000,00 mais ou menos. 
É aprovada e o CME deverá mandar recibo respectivo. - LISTA PRÓ SEDE PRÓPRIA DA 
FED. ESP. DO ESP. SANTO - Será devolvida pelo fato de a USE não ser um núcleo 
associativo, porém, simplesmente de representação. REUNIÃO DOS PRESIDENTES NO 
CFN - O confrade Jordão informa ter recebido carta do sr. Guignone a respeito da reunião 
dos presidentes de Entidades Federativas na FEB a ser realizada em agosto deste ano e 
manifestando desconhecimento pelo temário. - Jordão com relação ao assunto esclarece 
que, por motivo de saúde, não participou da última reunião do CFN, quando se tratou do 
temário, o qual admite já estar pronto. - VI CONGRESSO: Ficou decidido que na próxima 
reunião, será examinado e aprovado o Regimento do Congresso. - Dr. Luiz diz que tem 
mais as seguintes ideias e propósitos de modificações na DE, a saber: a) propõe que o 
presidente do CME integre a DE. Luiz, Jordão e Sarraf e Waldomiro aprovam as ideias. 
São 15,30 horas e neste instante chega à reunião o sr. João Teixeira de Paula. - Prosseguindo 
o sr. Presidente continua a apresentar suas sugestões; b) que todos os membros das antigas 
diretorias que tenham exercido o cargo sáo membros do CDE; c) que todas as instituições 
de caráter estadual tenham acesso ao CDE; d) exceto os cargos de Presidente, Vice-
Presidente, Secretários e Tesoureiros os demais cargos podem ser preenchidos com 
elementos extra quadro do CDE, que sejam reconhecidamente espíritas, etc.; e) que 
participe da DE um diretor de cada entidade federativa; f) que Congressos Especializados 
possam ser convocados pela USE ou pelas entidades especializadas podendo a USE aderir 
ou não. EDIÇÃO DE LIVRO - Sarraf refere-se ao assunto e apresenta o plano para edição 
do livro “Recherches sur la mediunité”, o qual é aprovado. Nada mais havendo a tratar o 
sr. Presidente convida a mim, Paulo Toledo Machado, às 14,15 horas, para proferi a prece 
de encerramento, após o que são terminados os trabalhos. E para registro lavrei a presente 
ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
 
S. Paulo, 14 de junho de 1958. 
 
(Ass.) Romeu Musegante. 
 









Ata # 34 - 21 de junho de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e um de junho de mil novecentos e cinquenta e oito, às 15,30 horas, reuniu-se 
em sua sede social, nesta cidade de S. Paulo, à rua Santo Amaro no 362, a diretoria executiva 
da USE sob a presidência do sr. Abraão Sarraf. Abertos os trabalhos com uma prece 
proferida pelo presidente que em seguida passou a palavra ao sr. Paulo Toledo Machado 
que deu ciência aos presentes de uma circular sobre o plano da 1ª edição do livro 
“Recherches sur la mediunité”, de Delanne, e tradução do sr. João Teixeira de Paula. 
Continuando, passou a leitura do Regulamento Interno para o VI Congresso Espírita 
Estadual a realizar-se em 11-12-13 julho p. f. Lido o artigo 1º, foi o mesmo, pelo Presidente 
posto em discussão tendo sido, pelos diretores presentes, aprovado com emendas e com a 
rejeição integral do item 9º (nono). Prosseguindo foi o Regulamento lido na sua íntegra 
que, discutido, sofreu alteração no artigo 6º § 3º letra B e em seguida aprovado. Com a 
palavra, o Presidente dá conhecimento de uma carta do confrade João Teixeira de Paula 
comunicando que o preço para a revisão da tradução do livro “Recherches sur la 
mediunité” é de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros). Tomando conhecimento da carta ficou 
deliberado que ela será encaminhada à comissão encarregada da edição da citada obra. 
Com a palavra o sr. Carlos Jordão da Silva que passou a ler uma carta da União Municipal 
de Bauru que reclama a falta de remessas do jornal “Unificação”. A carta será respondida 
e providências serão tomadas para a regularização do assunto. Usando da palavra o confrade 
Paulo Toledo Machado dá ciência do projeto dos Estatutos da FASE - Fundação de 
Assistência Social Espírita -, entregando uma cópia para a devida apreciação por parte da 
USE e pedindo o pronunciamento da DE com a máxima urgência. Nada mais havendo a 
tratar, às 18 horas, o Presidente encerrou os trabalhos com uma prece. Eu, Romeu 
Musegante, 2º Secretário, lavrei a presente ata que se julgada de acordo, será devidamente 
aprovada e assinada. 
 
 
S. Paulo, 14 de junho de 1958. 
 
(Ass.) Romeu Musegante. 
 







Ata # 1 - 26 de julho de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 1ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado de 
S. Paulo, realizada em sua sede social, à rua Santo Amaro no 362, na Capital do Estado de 
S. Paulo, no dia 26 de julho de 1958, tendo início às 15 horas, com a presença dos seguintes 
diretores: Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Bertho Condé, Carlos Silva, 
Carlos d’Amico e Paulo Alves de Godoy. Foi justificada a falta do membro Luiz Monteiro 
de Barros. A prece de abertura foi feita pelo confrade Carlos Jordão da Silva. Em seguida, 
pelo Secretário Geral foi convidado o 3º Secretário para redigir a ata dos trabalhos e foi 
ventilada a questão de se resolver sobre o calendário das reuniões da DE e do Conselho 
Deliberativo Estadual, tendo ficado assentado que as reuniões da DE seriam feitas nos 2º e 
4º sábados de todos os meses, das 15 às 16,30 horas. Quanto às reuniões do Conselho 
Deliberativo Estadual, ficou estipulado que as mesmas seriam levadas à efeito nos meses de 
Setembro, Dezembro, Março e Junho, consagrando-se o 2º domingo de cada um desses 
meses, às 9 horas. - Ficou também resolvido, em princípio, que o VII Congresso Espírita 
Estadual teria lugar no 2º domingo do mês de julho de 1960, abrangendo também a 6ª 
feira e sábado antecedentes. - Ficou deliberado que se convocasse a comissão de finanças 
dos festejos do I Centenário do Espiritismo, para apresentação dos dados relativos às 
finanças, ou seja, prestação de contas, por meio de relatório dirigido ao Secretário Geral. 
Foi aprovado o encaminhamento ao procurador de uma cópia dos estatutos, juntamente 
com as deliberações do VI Congresso para a legalização dos itens que dizem respeito à 
organização social e estrutura da USE. - Foi sugerido e aprovado que se ventilasse na 
próxima reunião da DE a questão das deliberações dos Congressos anteriores a fim de se 
fazer um balanço do que foi realizado e do que cumpre ainda realizar. - Foi também sugerido 
que se enviasse ao Departamento de Finanças as resoluções relativas à consolidação 
econômica da instituição. - A resolução do VI Congresso de que o presidente do C.M. seria 
membro da DE com direito a voto, foi atingida com a eleição do Secretário-Geral, Paulo 
Toledo Machado, para presidente do Conselho Metropolitano, conforme asseverado pelo 
mesmo. - A inclusão no plano bienal, dos itens aprovados pelo VI Congresso foi um dos 
assuntos ventilados e aprovados, ficando resolvido que no plano bienal atualmente vigente, 
e que foi aprovado logo após o V Congresso, se introduzisse as seguintes alterações: 3º Pelo 
Departamento de Mocidade - o item “c” teria a seguinte redação: “Incentivar a participação 
das mocidades espíritas, autônomas ou departamentais, em todas as realizações de 
Concentrações regionais, semanas espíritas, etc., que forem realizadas pelas sociedades nos 
seus municípios, distritos, regiões ou zonas e nas demais decididas pelos órgãos da USE. - 
Eliminação total da letra “e”.  4º Pelo Departamento de Publicidade e Propaganda. Ficou 
decidido que os elementos seguintes fossem destacados para preencher as direções dos 
seguintes departamentos: Doutrina - Luiz Monteiro de Barros; Organização - Paulo Toledo 
Machado; Propaganda e Publicidade - Paulo Alves de Godoy; Jurídico - Bertho Condé; 
Finanças - Carlos Dias; Educação - Carlos Jordão da Silva; Quanto aos departamentos de 
Mocidade, Social e Artístico e de Assistência Social, ficou decidido que fossem preenchidos 
oportunamente. Ficou ainda assentado que fossem incluídos na pauta para a próxima 
reunião a questão do jornal Unificação e ventilada a situação financeira, entre outros 
assuntos. Nada mais havendo a tratar, foi, pelo presidente, encerrada a reunião às 16,50 
horas, tendo o confrade Paulo Alves de Godoy feito a prece de encerramento por solicitação 
do sr. presidente, eu, 3º secretário, que a presente ata lavrei, dou fé e assino. 
(Ass.) Paulo Alves de Godoy. 











Ata # 2 - 9 de agosto de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 2ª Reunião da diretoria executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado de 
S. Paulo, realizada no dia 9 de agosto de 1958, em sua sede social à Rua Santo Amaro 362, 
na Capital do Estado de S. Paulo. A reunião teve início às 15 horas, com a presença dos 
seguintes membros diretores: Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de Barros, Romeo 
Musegante, Carlos Dias, Carlos d'Amico e Paulo Alves de Godoy. A prece de abertura foi 
proferida pelo confrade Luiz Monteiro de Barros. - O 3º Secretário fez a leitura da ata da 
reunião anterior, tendo o diretor Luiz Monteiro de Barros pedido ligeiro esclarecimento 
sobre a indicação de dirigentes dos Departamentos, tendo sido esclarecido que o membro 
da DE indicado para ser dirigente do departamento será um dos membros do departamento 
porém com papel de concatenador. Abstração feita desse esclarecimento a ata foi 
unanimemente aprovada. O diretor Paulo Toledo Machado obtemperou que os assuntos 
ventilados na reunião anterior e que careciam de encaminhamento aos órgãos competentes 
já haviam merecido esse processamento. Pelo confrade Carlos Jordão da Silva foi 
verbalmente asseverado que o companheiro Abraão Sarraf havia solicitado demissão do 
cargo para o qual foi eleito pelo Congresso recentemente realizado. - Foi ventilada a questão 
da direção do jornal Unificação tendo ficado assentado que esse veículo propagador 
passaria a ser dirigido pelo Departamento de Publicidade da USE, ficando em princípio 
resolvido que os confrades Paulo Alves de Godoy e João Teixeira de Paula, bem como o 
companheiro Altivo Ferreira, de Santos, fossem membros desse Departamento. O membro 
Paulo Alves de Godoy abordou a questão da atualização da publicação daquele órgão, uma 
vez que o último número havia sido publicado em março de 1958. - Ficou resolvido que se 
publicassem dois números simultâneos, um abrangendo os meses de abril a junho e outro 
de julho-agosto e que dali por diante seria regularmente publicado mensalmente. Foi, pelo 
diretor Luiz Monteiro de Barros sugerido que o confrade João Teixeira de Paula trouxesse 
na próxima reunião um esquema por ele apresentado há tempo no sentido de se fazer 
seções especializadas no jornal. - O Tesoureiro foi convidado a convocar novamente os 
antigos sócios mantenedores do jornal para voltarem a desempenhar os seus papéis de 
contribuintes. - Foi também sugerido que se elaborasse o quadro de colaboradores efetivos 
do “Unificação” os quais serão obrigados a escrever e entregar à direção do “Unificação”, 
um artigo por mês. - Discutido o caso da oportunidade de se publicar esclarecimentos sobre 
o celeuma que atualmente envolve o médium Francisco Cândido Xavier, ficou deliberado, 
com voto contrário dos confrades Paulo Alves de Godoy e João Teixeira de Paula, que o 
“Unificação” publicasse um artigo de esclarecimento, tendo o sr. Luiz Monteiro de Barros 
ficado encarregado de escrever esse artigo. Por proposta do membro Paulo Toledo 
Machado, ficou estabelecida a seguinte ordem do dia para a próxima reunião do CDE, em 
setembro próximo: I - Deliberação do Congresso; II - Plano Bienal; III - Substituições na 
DE; IV - Atividades departamentais; V - Várias; abrangendo organização, doutrina, 
publicidade, Finanças, aspecto jurídico, Educação, etc. Foi discutido amplamente o projeto 
de estatutos da FASE, o qual foi unanimemente aprovado com ligeiras modificações. - O 
Tesoureiro foi convidado a entrar em contato com o titular da gestão anterior para se 
inteirar do movimento financeiro da instituição para debates ulteriores, e objetivando-se 
com isso se compenetrar das atividades peculiares ao seu cargo. O confrade Luiz Monteiro 
De Barros solicitou que se fizesse convite verbal , às instituições especializadas espíritas de 
âmbito estadual, para indicarem os seus representantes junto ao Conselho Deliberativo 
Estadual, conforme aprovado no VI Congresso. O confrade Carlos Jordão da Silva sugeriu 



que esse convite fosse feito através de ofícios, após o estudo dos estatutos das sociedades 
interessadas, a fim de se constatar se de fato aquela instituição de fato está enquadrada nos 
limites aprovados no Congresso. A sugestão do diretor Carlos Jordão da Silva foi aprovada. 
A reunião foi encerrada às 17,10 horas, após a verificação de que mais nada restava para 
ser abordado. O presidente Carlos Jordão da Silva fez a prece de encerramento, e eu, 3º 
Secretário, que a presente ata lavrei dou fé e assino.  
 
(Ass.) Paulo Alves de Godoy 













Ata # 3 - 23 de agosto de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três de agosto de mil novecentos e cinquenta e oito, às 15 horas, reuniu-se em 
sua sede social, nesta cidade de S. Paulo, a rua Santo Amaro no 362, a diretoria executiva 
da União das Sociedades Espíritas do Est. de São Paulo sob a presidência do sr. Carlos 
Jordão da Silva e a presença dos diretores Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo Machado, 
Romeo Musegante, Paulo Alves de Godoy, Carlos Dias, Bertho Condé e Carlos d’Amico. 
Com a prece inicial deu o Presidente por abertos os trabalhos e pediu procedesse a leitura 
da reunião, digo da ata da reunião anterior, que ouvida e comentada foi depois de posta 
em discussão aprovada. Presente, a convite do Presidente, encontrava-se o confrade Dante 
Gandolfi, Presidente da Comissão da II Exposição do Livro Espírita, que com a palavra, 
passou a ler a ata da última reunião d’aquela comissão e em seguida entregando o Balanço 
Geral acompanhado de diversos documentos, inclusive arquivo, da Comissão da II 
Exposição do Livro Espírita. Aproveitou esclarecer que a madeira comprada na confecção 
das prateleiras para a mostra foi, ao ser desmontada, parcialmente destruída e que se 
encontrava sob sua guarda. Aproveita para pedi-la em nome da União das Mocidades. Em 
seguida passa às mãos do sr. Carlos Dias, tesoureiro da USE o saldo d’aquela exposição no 
valor de setenta cruzeiros. O Presidente Carlos Jordão da Silva agradece a presença do 
confrade Dante Gandolfi e congratula-se com ele e seus companheiros pelo trabalho 
realizado e faz a doação, com prévia autorização dos diretores presentes, do remanescente 
das madeiras usadas à União das Mocidades. - EXPEDIENTE: Com a palavra o confrade 
Paulo Toledo Machado informa que o extrato da ata da composição da nova Diretoria da 
USE já foi registrada. Lê uma carta da União Federativa Espírita convidando a USE a 
participar de um programa radiofônico de caráter nacional com a participação de todas as 
entidades estaduais e nacionais. Consultados os diretores pede o Presidente que em 
resposta se agradeça a União pelo convite e participando-lhes que oportunamente nos 
manifestaremos a respeito. A seguir passa a ler carta do confrade João Teixeira de Paula 
onde solicita a sua demissão da chefia da redação do jornal “Unificação”. Consultados os 
diretores deliberou-se que se responda aceitando a sua demissão, pedindo-lhe, no entanto, 
que continue como colaborador e revisor do referido jornal. Continuando, foi ida uma 
carta assinada por Onofre Mariano em que o missivista faz graves acusações a Liga Espírita 
do Estado de S. Paulo. O Presidente Carlos Jordão da Silva explica aos diretores presentes 
que essa não é a primeira acusação à Liga e que de tais denúncias já foi cientificado o 
Presidente d’aquela entidade sr. Antenor Ramos. Com a palavra o confrade Luiz Monteiro 
de Barros e Bertho Condé, sugerem que, depois de provadas a procedência da queixas seja 
a entidade em apreço desligada do quadro da USE. Ficou estabelecido que se vai procurar 
entrar em contato com o missivista, que não deixou endereço, para que venha em reunião 
depor para posteriormente sejam tomadas providencias acima relatadas. ORDEM DO 
DIA: Dada a falta de tempo foi adiada a discussão do “estudo das seções do jornal 
‘Unificação’”. Em prosseguimento à ordem do dia, usou da palavra o confrade Carlos Dias 
que procedeu a leitura do Balancete ou relato minucioso da situação financeira da USE. O 
Caixa acusa um saldo de 17.337,70 (dezessete mil trezentos e trinta e sete cruzeiros e setenta 
centavos). Em seguida faz a leitura dos mantenedores em atraso com as suas mensalidades 
e passa a relatar o custo de cada edição do “Unificação” n’um total de Cr$ 9.300,00 cada 
tiragem. Passando ao capítulo das Despesas Gerais prevê, para o atual biênio 58/60, o total 
de Cr$ 415.000,00 incluindo a tiragem do jornal. O confrade Carlos Dias depois da leitura 
de seu relatório pede aos presentes que o auxiliem na compilação e execução do plano 



financeiro. Com a palavra, o Paulo Toledo Machado sugere diversas medidas para que se 
consiga a receita necessária para a manutenção do jornal e da USE. Em virtude do 
adiantado da hora pede o Presidente que sejam encerrados os trabalhos incumbindo ao 
confrade Luiz Monteiro de Barros para a prece que foi por todos os presentes 
acompanhado. Precisamente às 17,50 horas foram encerrados os trabalhos desta reunião e 
eu, Romeu Musegante, 1º Secretário, lavrei a presente ata que se julgada de acordo, será 
devidamente aprovada e assinada. 
 
Em tempo: onde se lê União das Mocidades, refere-se a União da Mocidade Espírita do 
Estado de S. Paulo. 
 
Assinaturas. 
 













Ata # 4 - 13 de setembro de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze de setembro de mil novecentos e cinquenta e oito, às 15 horas, reuniu-se em sua 
Sede Social, nesta cidade de São Paulo, a rua Santo Amaro no 362, a Diretoria Executiva 
da USE sob a presidência do sr. Carlos Jordão da Silva e a presença dos diretores Paulo 
Toledo Machado, Luiz Monteiro de Barros, Romeu Musegante, Paulo Alves Godoy, Carlos 
Dias, Bertho Condé e Carlos d’Amico. Logo depois de proferida a prece pelo confrade 
Carlos Dias, o Presidente mandou a mim que procedesse a leitura da ata da reunião 
anterior, que depois de ouvida, foi posta em discussão e nada havendo a alterar, foi 
aprovada. A seguir, a pedido do Presidente, o secretário geral Paulo Toledo Machado 
passou a ler o expediente destacando uma carta da Federação Espírita do Est. São Paulo 
indicando os nomes dos srs. Ary Lex e Emílio Manso Vieira para representantes d’aquela 
entidade junto ao Conselho Deliberativo da USE e José Carlos Jordão da Silva e Domingos 
Azeredo para suplentes. Em mãos também uma carta da UME de Franco da Rocha 
destacando-se também o tópico referente a ausência d’aquela UME no sentido de se fechar 
um centro em uma vila daquela cidade a pretexto de que o mesmo não tinha 
funcionamento correto. Debatido o assunto ficou deliberado que se escrevesse àquela 
entidade esclarecendo-a a respeito da conduta de tolerância e entendimento que deverá 
empreender junto a centros que não estejam com os seus trabalhos perfeitamente 
integrados na doutrina. A seguir o Paulo lê o relatório da DE a ser apresentado ao CD em 
sua 1ª reunião desta gestão a realizar-se em 14 do corrente. Continuando o Secretário Geral 
passa a ordem do Dia lendo sugestões para a organização do jornal “Unificação”. Os srs. 
Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo Machado lembram nomes de confrades para 
desempenharem a chefia de diversos departamentos, sendo os mesmos anotados para serem 
consultados. O confrade Carlos Dias fez esclarecimentos e entrega o relatório da Tesouraria 
a ser apresentado ao CD. A seguir, o Presidente Jordão dá conhecimento de uma 
publicação feita pela Federação Espírita Brasileira no jornal “O Globo” do Rio de Janeiro, 
publicação essa que se refere a uma espécie de advertência aos incautos d’aquilo que o 
Espiritismo não usa e não aconselha. O Presidente Jordão pede o parecer dos demais 
diretores, consultando-os sobre a oportunidade de se fazer o mesmo em S. Paulo, em jornal 
de grande circulação, com o fim de que se documente a atitude de repulsa por parte da 
USE e de seus órgãos de movimentos paralelos à Doutrina com tendência à desmoralização 
do Espiritismo. Os diretores concordaram, ficando de se pedir o orçamento para tal 
publicação. A seguir foi aprovada à ordem dos trabalhos para a reunião do CD e nada mais 
tendo a tratar, a pedido do Presidente, pronunciou às 16,30, a prece de encerramento o 
confrade Luiz Monteiro de Barros. Eu, Romeu Musegante, lavrei a presente ata que, se lida 
e achada conforme os acontecimentos, será aprovada e assinada. 
 
(Ass.) Carlos Jordão da Silva. 
 
 











Ata # 5 - 27 de setembro de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Ata No 5 da reunião da Diretoria Executiva da USE - União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo, realizada no dia 27 de setembro de 1958, em sua sede social sita à 
Rua Santo Amaro, 362, na cidade de São Paulo. - Iniciada às 15,15 horas com a presença 
dos diretores: Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo Machado, 
Carlos Dias, Bertho Condé, Carlos d’Amico e Paulo Alves de Godoy, tendo comparecido 
posteriormente Romeu Muzegante. Foi feita a prece pelo presidente Carlos Jordão da Silva 
que primeiramente se congratulou pela presença na reunião dos confrades Bady Elias Cury, 
presidente da União Espírita Mineira e Chafik Nicolau Aun, presentemente fazendo visita 
às sociedades Espíritas de todo o Estado de São Paulo. - Foi lida a ata da reunião anterior 
que foi achada conforme e aprovada. - Passando-se ao expediente, o Secretário Geral fez a 
leitura da carta da União Espírita Corumbaense, congratulando-se com a realização do VI 
Congresso Espírita Estadual e com a indicação do confrade Carlos Jordão da Silva, para 
membro do Conselho Federativo Nacional. - Carta da Federação Espirita do Estado de São 
Paulo, sobre o mesmo motivo. Carta da UME de Fernandópolis, comunicando a fundação 
do Centro Espírita Fé, Ouro e Caridade, e Mocidade Caminho da Luz, na cidade de 
Palmeira d’Oeste, naquela zona. - Passou-se posteriormente a analisar o ante-projeto do 
plano bienal de Trabalho para a gestão 1958 - 1960. - O aludido plano foi aprovado, com 
ligeiras modificações, em sua íntegra. - Passou-se posteriormente à ordem do dia, passando 
o Secretário-Geral a ler as Deliberações do CDE em sua última reunião (14 de setembro de 
1958), o qual foi notificado por todos os presentes. Em prosseguimento passou-se a falar 
sobre Vida Departamental, tendo feito uso da palavra sobre esse assunto os confrades 
Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Luiz Monteiro de Barros, Romeu 
Muzegante. - Foi dada a palavra ao confrade Bady Elias Cury que fez ligeiro relato sobre a 
sua visita a cidades do interior do Estado, expondo o que lhe foi dado apreciar no curso da 
viagem realizada, que atingiu mais de 11.000 km. Devido ao adiantado da hora, o sr. 
presidente levantou a sessão às 18 horas, e eu, 3º Secretário, que a presente ata lavrei dou 
fé e assino. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 6 - 11 de outubro de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze de outubro de 1958 em sua sede social, a rua Santo Amaro, 362, na cidade de S. 
Paulo reuniu-se a sua Diretoria com a presença dos confrades Carlos Jordão da Silva, Paulo 
Toledo Machado, Romeu Muzegante, Wilson Ferreira de Mello, Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, Bertho Condé e Carlos d’Amico. Precisamente as 15 horas o Presidente Carlos 
Jordão da Silva dá início aos trabalhos pedindo ao confrade Bertho Condé que faça a prece 
de abertura. A seguir o Presidente pediu ao confrade Paulo Alves de Godoy que lesse a ata 
da reunião anterior que, ouvida e em seguida posta em votação digo em aprovação foi por 
unanimidade aprovada. O Presidente Carlos Jordão da Silva justifica a ausência do 
confrade Luiz Monteiro de Barros por motivo de doença. A seguir o Secretário Geral Paulo 
Toledo Machado passa a ler o expediente que constou de assuntos rotineiros à Secretaria 
Geral. Em seguida passa a declinar os nomes dos confrades indicados para os 
Departamentos como segue: - Doutrina: Luiz Monteiro de Barros, Ary Lex, e Herculano 
Pires; Educação: Carlos Jordão da Silva, José Carlos da Silva; Organização: Paulo Toledo 
Machado e Rubens de Souza; Publicidade: Paulo de Godoy; Finanças: Carlos Dias e José 
Balduzzi; Jurídico: Bertho Condé; Mocidade: Romeu Muzegante; Assistência Social: 
Wilson Ferreira de Mello, Alcides Sarmento e Alberto Calvo; Social: Carlos d’Amico. O 
Presidente Carlos Jordão informa de suas atividades junto a última reunião do Conselho 
Federativo. O Secretário Geral Paulo lê a circular enviada ao Conselho Metropolitano, 
UMEs, CREs e entidades adesas, onde, além de diversos assuntos, se fixa o calendário para 
as Concentrações Regionais em todo o Estado para o ano de 1959. O confrade Carlos Dias 
dá conta de suas atividades a frente da Tesouraria, lendo, para aprovação, circulares que 
pretende enviar a todas as entidades adesas, com o fito de aumentar o número de 
mantenedores. Nada mais havendo a tratar o Presidente Carlos Jordão convidou o confrade 
Wilson Ferreira de Mello para pronunciar a prece de encerramento da qual foi, em 
pensamento, acompanhada por todos. As 16,30 horas o Presidente encerrou os trabalhos 
e eu, Romeu Muzegante, Secretário, lavrei a presenta ata, que se lida e achada conforme 
será aprovada e assinada. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 7 - 27 de outubro de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete de outubro de mil novecentos e cinquenta e oito em sua sede social, a rua 
Santo Amaro no 362, nesta Capital, às vinte horas e 30 minutos, reuniu-se a sua Diretoria 
com a presença dos confrades Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo Machado, Romeu 
Muzegante, Paulo Alves de Godoy, Carlos Dias e Bertho Condé. O Presidente Luiz 
Monteiro de Barros dá início à reunião com uma prece e logo em seguida justifica a 
ausência do confrade Carlos Jordão da Silva por motivo de doença. A seguir pede que seja 
lida a ata da reunião anterior, que, depois de ouvida, foi posta em discussão e não sofrendo 
alterações foi unanimemente aprovada. A seguir o Secretário Geral Paulo Toledo Machado 
passa a dar conta do expediente e comentou a realização da VI Semana Espírita de Santos, 
realizada, concomitantemente com a de Santo André, sendo que nesta última cidade a USE 
se fez representar pelos confrades Paulo Toledo Machado e Paulo Alves de Godoy. Em 
seguida foi lido o “Regulamento Geral dos Departamentos” que sofreu alterações que serão 
submetidas a apreciação na próxima reunião do Conselho Deliberativo Estadual. Às 22 
horas, nada mais havendo a tratar o Presidente pediu ao confrade Paulo Alves de Godoy 
que pronunciasse a prece de encerramento e logo em seguida dando, digo, deu por 
terminados os trabalhos. Eu, Romeu Muzegante, Secretário, lavrei a presente ata que lida 
e achada conforme será aprovada e assinada. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 8 - 10 de novembro de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez de novembro de mil novecentos e cinquenta e oito, em sua sede social, a rua Santo 
Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, às 20 horas e 30 minutos, reuniu-se a sua 
Diretoria com a presença dos confrades Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, 
Romeu Muzegante, Paulo Alves de Godoy, Carlos Dias e Carlos d’Amico. O Presidente 
Carlos Jordão da Silva inicia a reunião com uma prece e logo a seguir agradece a presença 
do confrade Antonio Lorenzino, de São José do Rio Preto, que veio em visita. 
Continuando, manda a mim que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que lida e 
posta em discussão, não sofrendo alterações, foi aprovada. O Presidente pede ao Secretário 
Geral que proceda a leitura do expediente que constou de: a) Carta do confrade José Simões 
de Mattos, vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, convidando-nos a 
participar, em Porto Alegre, do “Seminário Espírita de Orientadores da Infância e 
Juventude” a realizar-se n’aquela cidade de 11 a 18 de Janeiro próximo; b) Carta do 
confrade Teixeira de Paula, em resposta a uma nossa consulta, que se põe a disposição da 
DE para a revisão ortográfica do jornal “Unificação”. Posta, referida carta, em apreciação 
ficou resolvido que se agradeça a oferta e que se comunique, dado o atraso da resposta, que 
a questão já foi resolvida. A seguir o Secretário Geral passou a ler a “Ordem do Dia” para 
a próxima reunião do Conselho Deliberativo a realizar-se em 14 de Dezembro vindouro. 
Em seguida foi levado ao conhecimento dos Diretores que o projeto de “Estatuto Padrão” 
será estudado para ser submetido a apreciação do CDE. Em continuação foi discutida a 
programação para a “ordem do dia” das “Concentrações Regionais”. Nada mais havendo a 
tratar pediu o Presidente ao confrade Romeu Muzegante para que fizesse a prece de 
encerramento e assim que esta foi terminada, as 23 horas, o Presidente encerrou os 
trabalhos. Eu, Romeu Muzegante, Secretário, lavrei a presente ata, que lida e achada 
conforme, será aprovada e assinada em reunião de 24 de novembro de 1958.  
 
Assinaturas. 
 









Ata # 9 - 24 de novembro de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 9ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 

de São Paulo 
 
Aos vinte e quatro de novembro de mil novecentos e cinquenta e oito, em sua sede social, 
a rua Santo Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, às 20 horas e 30 minutos reuniu-se 
a sua Diretoria com a presença dos diretores Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de 
Barros, Paulo Toledo Machado, Romeu Muzegante, Paulo de Godoy, Carlos Dias, Carlos 
d’Amico e Bertho Condé. O Presidente Carlos Jordão da Silva dá início à reunião com 
uma prece que foi por todos acompanhada. A seguir pede se proceder a leitura da ata da 
reunião anterior que lida e achada conforme foi aprovada. O Secretário Geral Paulo Toledo 
Machado passa a relatar o expediente que constou de assuntos rotineiros e informa que a 
Secretaria tem todo o seu serviço em dia. Com a palavra o tesoureiro Carlos Dias que 
discorre sobre projetos para angariar fundos e informa que o saldo atual é de Cr$ 155,50. 
A seguir foi discutida a questão do selo da USE deliberando-se que se prossiga na 
Campanha e ficando cancelada a proposta de percentagem na venda do mesmo, sugerida 
no VI Congresso. Com a palavra o confrade Luiz Monteiro de Barros presta 
esclarecimentos sobre o Departamento de Doutrina e o confrade Paulo Toledo Machado 
dá informações sobre os departamentos de Organização, Finanças, Jurídico, Educação e de 
Mocidades. Nada mais havendo a tratar o Presidente pede ao confrade Carlos d’Amico que 
faça a prece de encerramento e logo a seguir às 22 horas dá por encerrada a reunião. Eu, 
Romeu Muzegante, Secretário, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, será 
aprovada e assinada em reunião. 
 
Assinatura. 
 
 
 







Ata # 10 - 8 de dezembro de 1958 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 10ª Reunião da diretoria executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo, realizada em sua sede social sita à Rua Santo Amaro, 362, na Capital do Estado 
de São Paulo, com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro 
de Barros, Paulo Toledo Machado, Paulo Alves de Godoy, Wilson Ferreira de Mello, Carlos 
Dias, Carlos d’Amico e Bertho Condé. A reunião teve início as 20,30 horas com a presença, 
digo, a prece proferida pelo confrade Bertho Condé. O sr. Secretário Geral passou à leitura 
do expediente que constou de várias cartas de rotina da Secretaria. Em seguida foi analisado 
o plano bienal da sociedade, tendo os vários encarregados de Departamentos tecido 
comentários sobre os vários itens do plano e fornecendo sugestões sobre o método mais 
prático e eficiente para se colimar a finalidade nela exarada. Nada mais havendo a tratar foi 
a reunião encerrada às 21,30 horas, tendo o sr. Presidente, Carlos Jordão da Silva, solicitado 
ao confrade Wilson Ferreira de Mello para proferir a prece de encerramento e, eu, 3º 
Secretário, que a presente ata lavrei dou fé e assino. 
 
Assinatura. 
 
Em tempo, esta reunião foi realizada em 8 de 12 de 1958. 
 




