
1959
Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

26 de Janeiro
23 de Fevereiro

09 e 23 de Março
13 e 27 de Abril
04 e 25 de Maio
08 e 22 de Junho
06 e 27 de Julho

10, 24 e 31 de Agosto
28 de Setembro

12 e 26 de Outubro
09 de Novembro
07 de Dezembro



Ata # 11 - 26 de janeiro de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 11ª Reunião da diretoria executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo, realizada no dia 26 de janeiro de 1959 em sua sede social sita à Rua Santo Amaro 
362, na Capital do Estado de São Paulo, com a presença dos seguintes membros diretores: 
Carlos Jordão da Silva, Carlos Dias, Paulo Toledo Machado, Paulo Alves de Godoy e 
Wilson Ferreira de Mello. Iniciada às 20,30 horas com uma prece proferida pelo presidente 
da reunião sr. Carlos Jordão da Silva, foi em seguida discutida e aprovada a ata da reunião 
anterior. Procedendo-se a leitura do expediente, foi apreciada carta do sr. João Teixeira de 
Paula, referente ao livro “Pesquisas da Mediunidade”, de autoria de Gabriel Delanne, obra 
essa vertida ao português por aquele confrade. Dado que o assunto nela mencionado foi 
fruto de um mal-entendido, ficou resolvido que se procedesse ao arquivamento da mesma. 
Também foi lida e apreciada carta anexando recortes de jornais que noticiaram 
profusamente a 4ª Semana Espírita de Santos. Foi aprovado o parecer do Departamento de 
Educação para que se arquivasse carta recebida da Associação de Professores Espiritualistas. 
Foi apreciado pedido da UDE da 4ª Zona da Capital, inscrevendo-se como mantenedora 
da USE, com a importância de Cr$ 100,00 mensais. O confrade Carlos Jordão da Silva 
teceu longos comentários em torno do I Curso Intensivo para Evangelizadores das Escolas 
de Moral Cristã Infanto-Juvenis do Estado de São Paulo, o qual está presentemente sendo 
levado a efeito na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, com a presença de 
elevado número de alunos inscritos, procedentes tanto da Capital como de várias cidades 
do interior do Estado. Pelo Secretário-Geral Paulo Toledo Machado, foi também 
comunicado que o Conselho Metropolitano Espírita projeta levar a efeito, no ano de 1960, 
a 2ª Semana Espírita de São Paulo. Pelo presidente foi feita referência à próxima visita do 
sr. A. Wantuil de Freitas, dd. Presidente da Federação Espírita Brasileira, possivelmente 
acompanhado de outros diretores, por ocasião da reunião do próximo Conselho 
Deliberativo Estadual, no dia 15 de março de 1959. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião às 22,05 horas, com uma prece proferida pelo confrade Paulo Toledo 
Machado, e eu, 3º Secretário, que a presente ata lavrei, dou fé e assino. 
 
(Ass.) Paulo Alves de Godoy 
 









Ata # 12 - 23 de fevereiro de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 12ª 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, no dia 23 de fevereiro de 1959, com a presença dos seguintes 
membros diretores: Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Wilson Ferreira de 
Mello, Luiz Monteiro de Barros, Paulo Alves de Godoy, Carlos Dias e Carlos d’Amico. A 
reunião teve início às 20,30 horas com efusiva prece proferida pelo confrade Carlos Jordão 
da Silva. Procedendo-se à leitura do expediente o Secretário-Geral deu conhecimento da 
próxima Concentração Regional que terá lugar em Casa Branca, no dia 22 de março p. v. 
tendo ficado os confrades Carlos Dias, Carlos d’Amico, Paulo Toledo Machado e Paulo 
Alves de Godoy, ficado designados para comparecerem na mesma. Foi pedida a autorização 
para se proceder ao conserto da máquina de escrever da Secretaria, a qual está em estado 
precário. Foi solicitada autorização para a impressão de 5.000 cintas para o jornal 
“Unificação”, tendo o confrade Carlos Jordão da Silva se prontificado a mandar imprimi-
las. Foi apreciado pedido de demissão do confrade Romeu Muzegante, do cargo de 1º 
Secretário da Diretoria Executiva tendo sido sugerido que se submetesse o assunto à 
consideração do próximo CDE. Foi aprovado o novo preço do jornal “Unificação”, 
conforme proposto pela Linográfica Editora, válido para o ano de 1959, num montante de 
Cr$ 14.500,00 por edição de 5.000 exemplares. Foi solicitado ao confrade Paulo Alves de 
Godoy para que apresentasse oportunamente estudos sobre a publicação do Anuário 
Espírita, com dados de ordem financeira, etc. Foi pedido ao Secretário-Geral para que 
escrevesse ao Instituto Espírita de Educação comunicando a aprovação pelo CDE da 
inclusão de seu representante junto àquele Conselho, e solicitando a indicação de 
elementos. Foi dado conhecimento à diretoria de que os confrades Carlos Jordão da Silva, 
Paulo Toledo Machado, Carlos Dias, Paulo Alves de Godoy e Wilson Ferreira de Mello 
haviam comparecido às Concentrações Regionais realizadas respectivamente nos dias 15 e 
22 de fevereiro, em Campinas e Taubaté, com elevado comparecimento de representante 
de cidades das regiões: Taubaté, S. José dos Campos, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, 
Ubatuba, Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Campinas, Jundiaí, 
Amparo, Itapira, Indaiatuba, Capivari, Mogi Mirim, Piracicaba, Valinhos, Rio Claro, etc. 
Foi em seguida abordado pelo sr. presidente a questão da próxima visita do presidente da 
FEB e CFN, tendo sido iniciados os estudos para a preparação do programa de recepção e 
visitas. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada às 22,10 horas, tendo o 
confrade Carlos Dias feito a prece de encerramento e eu, que a presente ata lavrei, dou fé 
e assino. 
 
Assinaturas. 
 
 









Ata # 13 - 9 de março de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 13ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, realizada em sua sede à rua Santo Amaro, 362, na Capital do Estado de São 
Paulo, no dia 9 de março de 1959, com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão 
da Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Dias, Carlos d’Amico, Paulo Toledo 
Machado, Paulo Alves de Godoy, Wilson Ferreira de Mello e Bertho Condé. A reunião 
teve início às 20,30 horas com uma prece proferida pelo confrade Paulo Alves de Godoy. 
Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Entrando na leitura do expediente, o 
Secretário Geral leu carta do sr. Deolindo Amorim, anexando notícias e artigos para o 
Unificação. Carta da UJELAN, indicando dois representantes junto ao Departamento de 
Juventude; da UME de Jacareí sobre concentração regional realizada em Taubaté, sobre o 
mesmo assunto carta da UME de Lorena. Carta da XII Concentração das Mocidades 
Espíritas do Brasil Central e Estado de São Paulo, fornecendo normas. Ficou resolvido que 
os confrades Rubens João Tozetti e Jair Pavão integrarão comissão do Departamento da 
Mocidade da USE, sendo esses elementos da USE de Osasco. O dr. Wilson Ferreira de 
Mello representará a USE na XII Concentração acima. Por sugestão do dr. Luiz Monteiro 
de Barros foi indicado o confrade Ary Lex, para preencher o cargo de 1º Secretário, vago 
com a demissão do sr. Romeu Musegante, dependendo de consulta àquele confrade. Foi 
ventilado o assunto referente à próxima visita do presidente e outros diretores da FEB e do 
CFN, ficando em princípio assentado que o programa constaria de um almoço, visitas à 
Instituição Beneficente Nosso Lar, Depto. De Assistência da FEESP, Instituto Espírita de 
Educação, Lar do Amor Cristão, Regente Feijó, haverá também uma reunião na sede da 
FEESP nas noites de 14 e 15 de março e comparecimento à reunião do Conselho 
Deliberativo Estadual da USE, na manhã do dia 15. Ficou ainda assentado que o sr. Paulo 
Toledo Machado, compareceria a uma reunião do Depto. da Mocidade, convocada para a 
noite de 19 de março para a discussão de assuntos pertinentes àquele departamento. - Nada 
mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo sr. presidente, Carlos Jordão da Silva, 
às 22,10 horas, com uma prece proferida pelo mesmo, e eu, 3º Secretário, que a presente 
lavrei, dou fé e assino. 
 
Assinaturas. 
 
 









Ata # 14 - 23 de março de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 14ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro, 362 na Capital do Estado 
de São Paulo, no dia vinte e três de março do ano de mil novecentos e cinquenta e nove, 
com a presença dos seguintes membros diretores: dr. Luiz M. de Barros, Paulo Toledo 
Machado, dr. Wilson F. de Mello, Paulo de Godoy, Carlos d’Amico e Carlos Dias, ausentes 
os diretores Carlos Jordão da Silva que está em casa de férias em repouso em Lindóia, Apolo 
Oliva Filho que não tomou posse ainda na 2ª Tesouraria e do dr. Bertho Condé. A reunião 
teve início as vinte e huma horas com a prece proferida pelo irmão dr. Luiz Monteiro de 
Barros. A seguir foi lida pelo irmão Secretário as atas das reuniões realizadas nos dias vinte 
e seis de Janeiro e vinte e três de Fevereiro do ano em curso, as quais postas em discussão 
foram aprovadas. A seguir comentou-se sobre a visita do presidente da Federação Espírita 
Brasileira dr. Wantuil de Freitas, sobre o seu efeito no meio dos espíritas de S. Paulo, sendo-
lhe oferecido um almoço pela diretoria desta Sociedade no Restaurante Don Fabrizio no 
qual houve uma verdadeira confraternização dos espíritas diretores de diversas entidades 
espíritas da Capital. Foi deliberado enviar um ofício a FEB de congratulação da visita do 
dr. Wantuil e comitiva a São Paulo. No expediente foi lido carta do sr. Altivo Ferreira do 
Conselho de Redação do jornal Unificação o qual informa que está a disposição desta DE 
uma quarta-feira de cada mês, a noite, para em conjunto com os demais diretores 
organizarem e trocarem ideia das provas do jornal Unificação, ficando estabelecido 
consultar o confrade Altivo para essa reunião ser realizada uma hora antes das reuniões do 
Conselho Deliberativo Estadual. Continuando o expediente foi lida uma carta de Guarani 
d’Oeste, onde pedem um pronunciamento por parte desta DE sobre um trabalho 
intitulado “A política e os Espíritas” o qual por sugestão do dr. Luiz ficou de ser estudado 
e aproveitado em nossos meios, bem como quando for oportuno publicar no jornal 
Unificação antes porém consultando o presidente desta DE sobre a aprovação do mesmo. 
Ainda no expediente foi lido um convite da UDE da 17ª Zona - Penha - Centro Espírita 
Evangélico José Barroso o qual informa a inauguração de sua sede social a rua Rubino de 
Oliveira no 356 - no dia quatro de abril deste, ficando de representar esta DE nesta 
solenidade o sr. Paulo de Godoy. Foi lida carta sobre a Concentração de Bauru - 12ª 
Concentração de Mocidades do Brasil Central e do Estado de São Paulo a ser realizada de 
26 a 29 de março com representação de S. Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso ficando 
credenciados para representar esta DE na referida concentração os srs. Carlos Dias e 
Wilson F. de Mello possivelmente, para representar a USE. Foi lido relatório da 
Comunidade Cristã Lar Veneranda a qual foi entregue ao departamento de publicidade 
para ser consultado. Foi lido relatório da Tesouraria o qual acusa um saldo em Caixa de 
Cr$ 7.650,10 (sete mil seiscentos e cinquenta cruzeiros e dez centavos). Foi entregue pela 
Tesouraria relatório e anexos para serem publicados no jornal Unificação. Em tempo: no 
expediente ficou acertado que o sr. Altivo Ferreira continuaria no Conselho de Redação 
sendo em vez de prestar seus serviços em uma quarta-feira de cada mês, o material será 
remetido a Santos por intermédio do sr. Waldomiro Silva Santos para o sr. Altivo apreciar 
devolvendo-o a seguir para o sr. Waldomiro trazer de volta a S. Paulo para os demais 
membros do Conselho de Redação apreciarem. Encerrado o expediente e nada mais 
havendo a tratar, foi a reunião encerrada as 22,15 horas, tendo o confrade Paulo Toledo 
Machado feito a prece de encerramento e eu, 3º Secretário, que a presente ata lavrei dou fé 
e assino. Assinaturas. 











Ata # 15 - 13 de abril de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 15ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de S. Paulo, realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro no 362 na Capital do Estado 
de São Paulo, no dia treze de abril do ano de mil novecentos e cinquenta e nove. Com a 
presença dos seguintes membros diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz M. de Barros, 
Paulo Toledo Machado, Carlos Dias, Apolo Oliva Filho e Carlos d’Amico. Ausentes os 
diretores Bertho Condé e Paulo de Godoy. A reunião teve início as vinte e trinta e cinco 
horas, com a prece proferida pelo irmão presidente sr. Carlos Jordão da Silva. A seguir foi 
lido pelo 3º Secretário as atas das reuniões realizadas nos dias 9 e 23 de março deste, tendo 
as mesmas sido aprovadas. A seguir pelo sr. Presidente foi empossado o 2º Tesoureiro desta 
DE sr. Apolo Oliva Filho, o qual foi apontado também para ser elemento de ligação entre 
a DE e o departamento de Publicidade. No expediente, foi lido memorando do Conselho 
Metropolitano Espírita relacionando Bônus 1º Centenário ainda não recebidos os quais 
foram transferidos para a responsabilidade desta DE acusando o montante de bônus 
devolvidos inclusive relação de devedores Cr$ 110.140,00 (cento e dez mil cento e quarenta 
cruzeiros), o qual por sugestão do sr. Presidente ficou a Tesouraria incumbida de escrever 
novamente aos devedores, encarecendo a necessidade da devolução de bônus ainda não 
vendidos e a prestação de contas dos bônus vendidos os quais irão ajudar outras 
necessidades do movimento. Foi lida carta do Club dos Jornalistas Espíritas, comunicando 
a realização da Semana do Livro Espírita de 13 a 18 do corrente, a DE far-se-á representar 
nessa Semana. Recebemos convite da União da Mocidade Espírita da Lapa - 6ª Zona onde 
comunicam a realização de diversas palestras em comemoração do livro dos Espíritos. A 
seguir foi apresentado pelo sr. Apolo Oliva Filho relatório sobre a Concentração de Bauru, 
onde é retratado o êxito da Concentração e o apoio deles a todas as atividades da USE, 
inclusive foi aprovada nessa Concentração moção de apoio a colocação do selo da USE e 
do jornal Unificação. Foi apresentado pelo Tesoureiro as circulares nos 8/6/1959 e 
9/6/1959 sobre o selo da USE e o quadro de mantenedores do jornal Unificação onde é 
solicitado a colaboração de todos para continuarmos com esse ideal comum de divulgação 
dos postulados do Cristo. As circulares serão remetidas a todos os órgãos da USE. 
Continuando o sr. 1º Tesoureiro leu o Balancete encerrado no dia 31 de março, o qual 
acusa um saldo devedor do Caixa de Cr$ 4.695,00 (quatro mil seiscentos e noventa e cinco 
cruzeiros). Foi lido pelo irmão Secretário Geral as resoluções da última reunião do CDE as 
quais foram aprovadas. Pelo dr. Luiz Monteiro de Barros foi apresentado um trabalho 
intitulado “Advento importante e necessário” o qual foi aprovado para ser divulgado em 
nossos meios. Encerrado o expediente e nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerada 
as 22 horas, tendo o confrade Apolo Oliva Filho orado as preces de encerramento, e eu, 3º 
Secretário, que a presente ata lavrei, dou fé e assino. 
 
Em tempo: O trabalho apresentado pelo dr. Luiz intitula-se “Esclarecimento importante e 
necessário” o qual foi remetido para a União Municipal de Jundiaí. 
 
Assinaturas. 









Ata # 16 - 27 de abril de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 16ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro 362 na Capital do Estado 
de São Paulo, no dia vinte e sete de abril do ano de mil novecentos e cinquenta e nove. 
Com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz M. de Barros, 
Paulo Toledo Machado, Carlos d’Amico, Carlos Dias, Apolo Oliva Filho e representantes 
do Departamento de Mocidade. A reunião teve início as vinte e trinta horas com a prece 
proferida pelo irmão Carlos Jordão da Silva. A seguir foi lido pelo irmão Secretário a ata 
da reunião realizada no dia treze de abril deste ano  a qual foi aprovada. A seguir na parte 
do expediente foi lida carta do Departamento das Mocidades pedindo permissão para 
tomar parte nas reuniões desta DE indicando seus elementos. Os mesmos elementos 
pediram esclarecimentos a esta DE sobre suas atividades neste Departamento. Foi 
esclarecido pelo irmão presidente, junto aos representantes sobre a atividade do 
Departamento, não aceitando os mesmos representantes certos itens do programa 
elaborado pela USE indo os esclarecimentos até as vinte e duas horas e quarenta e cinco 
minutos onde pelo adiantamento da hora foi a reunião encerrada por proposta do irmão 
presidente ficando designado o dia dezoito de maio para o prosseguimento dos 
esclarecimentos. Ficou designado também uma reunião extraordinária para o dia quatro 
de maio deste ano as vinte e trinta horas sendo aprovada pelos demais membros e os 
mesmos ficaram convocados para essa reunião. A prece de encerramento da reunião foi 
feita pelo irmão dr. Luiz Monteiro de Barros e eu, 3º Secretário, que a presente ata lavrei e 
dou fé. 
 
São Paulo, 27 de abril de 1959. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 17 - 4 de maio de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 17ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro 362 na Capital do Estado 
de São Paulo no dia quatro de maio do ano de mil novecentos e cinquenta e nove, com a 
presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz M. de Barros, Paulo 
Toledo Machado, Paulo Alves de Godoy, Carlos d’Amico e Carlos Dias. Teve início  a 
reunião extraordinária as vinte e trinta horas com a prece proferida pelo irmão presidente. 
A seguir foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir o Secretário Geral sr. Paulo 
Toledo Machado passou a ler a “Ordem do Dia” para a próxima reunião do Conselho 
Deliberativo Estadual. Ficou a ser estudada a possibilidade do aumento do preço da 
assinatura do Jornal Unificação que passaria a ser de Cr$ 50,00. Foi deliberado proceder-
se a inscrição do Jornal Unificação no Sindicato dos Jornalistas Profissionais com o fito de 
obter-se posteriormente do Banco do Brasil da quota de importação de papel o qual 
redundará em uma grande economia no preço da tiragem do jornal. No expediente foi lida 
carta da UME de Araraquara comunicando a Concentração a realizar-se no dia 10 próximo, 
ficando o Secretário Geral de consultar elementos para representar a USE nessa 
Concentração. Foi lido relatório do sr. Sebastião Maggi da Fonseca o qual historia sua visita 
a São José do Rio Preto como representante da USE e a estruturação da UME local. Leu-
se a seguir relatório da UME de São Roque o qual relatam que estão prestes a receber como 
doação um terreno e perguntam o procedimento da USE neste caso. O referido relatório 
foi encaminhado para o Departamento Jurídico examinar e pronunciar-se sobre o mesmo. 
Foi lido relatório do Departamento de Mocidades sobre a 12ª Concentração do Brasil 
Central e do Estado de São Paulo. Encerrado o expediente e nada mais havendo a tratar 
foi a reunião encerrada as vinte e duas horas com a prece proferida pelo irmão Paulo Toledo 
Machado e eu, 3º Secretário, dou fé e assino a presente ata que lavrei. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 18 - 25 de maio de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 18ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro, 362, na Capital do Estado 
de São Paulo, no dia vinte e cinco de maio do ano de mil novecentos e cinquenta e nove. 
Com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de 
Barros, Paulo Toledo Machado, dr. Wilson Ferreira de Mello, Carlos d’Amico, Apolo Oliva 
Filho e dr. Bertho Condé. Teve início a reunião às 20,40 (vinte e quarenta) horas com a 
prece proferida pelo irmão dr. Wilson Ferreira de Mello. A seguir o irmão Secretário Geral 
Paulo Toledo Machado exibiu fotografias da Concentração de Sorocaba. Ficou deliberado 
a expedição da circular 11/6 a respeito da ordem do dia para a Reunião do CDE a ser 
realizada no dia 14 de junho de 1959. O Departamento Jurídico entrega relatório 
respondendo a consulta formulada pela UME de São Roque onde é detalhado os itens 
jurídicos, inclusive fórmula de procuração. No expediente foi apresentado a cópia da carta 
da 12ª Concentração de Bauru, onde comunicam que a próxima cidade escolhida para a 
realização da 13ª Concentração do Brasil Central é Campinas. O procurador geral digo o 
procurador Bertho Condé apresentou seu trabalho sobre o Estatuto Padrão da USE, 
ficando o sr. Secretário Geral de tirar cópias para fornecer aos demais diretores da DE. 
Ficou designado o próximo dia 8 de junho às 20,30 horas para a Reunião das Mocidades. 
Terminado o expediente e nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada às 22 horas 
com a prece proferida pelo irmão dr. Luiz Monteiro de Barros, e eu, 3º Secretário, a 
presente ata lavrei dou fé e assino. 
 
Assinaturas.  







Ata # 19 - 8 de junho de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 19ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro 362 na Capital do Estado 
de São Paulo no dia oito de junho do ano de mil novecentos e cinquenta e nove com a 
presença dos seguintes Diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz M. de Barros, Paulo 
Toledo Machado, Paulo Alves de Godoy, dr. Wilson Ferreira de Mello, Carlos Dias, Carlos 
d’Amico, Apolo Oliva Filho e, representantes do Departamento de Mocidades. Teve início 
a Reunião as vinte e trinta e cinco minutos, com a prece proferida pelo irmão presidente. 
A seguir pelo irmão 3º Secretário foi lida e aprovada a ata da Reunião realizada no dia vinte 
e cinco de maio de 1.959. A seguir no expediente foi lida carta do Departamento de 
Mocidades onde é relatada a reunião em que os mesmos realizaram no dia seis de junho 
deste, onde ficou deliberado darem apoio a DE. Foi lida carta da UME de São Roque 
datada de 30 de Abril de 1.959 onde relatam dificuldades financeiras para a aquisição de 
selos da USE e do jornal Unificação. Da UME de Santos carta de 12 de Maio de 1959 onde 
apoiam e dão sua colaboração sobre a venda de selos e jornais. Carta do sr. Paulo Toledo 
Machado onde comunica a renúncia do cargo de presidente do Conselho Metropolitano 
Espírita. Para a Concentração a ser realizada em São Joaquim da Barra no dia 28 de Junho 
de 1959 foi indicado o nome do dr. Luiz M. de Barros para representar a USE. O dr. 
Wilson F. de Mello entrega trabalho do dr. Luiz M. de Barros depois de tecer considerações 
sobre o mesmo, trabalho esse intitulado Movimentos Paralelos - Advertência importante e 
necessária. O trabalho voltou do dr. Luiz para entrosamento. O Departamento de Doutrina 
apresenta a DE um trabalho teórico e prático de Proteção ao Espiritismo. O Departamento 
de Publicidade expõe detalhes sobre o Anuário Espírita. O Departamento de Finanças dá 
conhecimento sobre a situação financeira da USE. Nada mais havendo a tratar foi a reunião 
encerrada as 22,45 horas, com a prece proferida pelo irmão Carlos Dias e eu, 3º Secretário, 
que a presente ata lavrei, dou fé e assino. 
 
Assinaturas.  
 









Ata # 20 - 22 de junho de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 20ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro 362 na Capital do Estado 
de São Paulo no dia vinte e dois de junho do ano de mil novecentos e cinquenta e nove 
com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Paulo Toledo Machado, dr. Wilson Ferreira de Mello, Paulo Alves de Godoy e Carlos 
d’Amico. Teve início a Reunião as 20,35 horas com a prece proferida pelo irmão 
presidente. A seguir foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir foi apresentada 
a mesa, carta referente a transferência da Concentração de São Joaquim da Barra pra 
Ribeirão Preto, ficando de representar a DE nessa Concentração o sr. Carlos Jordão da 
Silva. A seguir foi lida carta de Suzano data de quatro do corrente onde comunicam a 
constituição da UME local, ficando com a incumbência de representar a DE nessa 
solenidade o sr. Paulo Alves de Godoy. A seguir foi apresentada a mesa convite referente 
ao casamento do irmão Luiz Francisco Gigli a realizar-se no dia vinte e oito deste as dez 
horas no Cartório Santa Cecília. Representará a DE nessa solenidade os srs. Dr. Luiz 
Monteiro de Barros e Paulo Toledo Machado. É apresentado a seguir o balancete da USE, 
referente ao mês de Maio onde é acusado um déficit de Cr$ 14.104,50 (catorze mil centro 
e quatro cruzeiros e cinquenta centavos) para cobrir as despesas do referido mês. O 
Departamento de Doutrina apresenta o trabalho para Dirigentes Espíritas, trabalho esse 
intitulado “Curso de Estudos Doutrinários para Dirigentes de Sociedades Espíritas - 
Trabalhos práticos e oradores”. Esgotados os assuntos e nada mais havendo a tratar foi a 
reunião encerrada as 21,55 horas (vinte huma horas e cinquenta e cinco minutos). Com a 
prece proferida pelo irmão presidente e eu, 3º Secretário, que a presente ata lavrei, dou fé 
e assino. 
 
Assinaturas. 







Ata # 21 - 6 de julho de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 21ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro, 362 na Capital do Estado 
de São Paulo no dia seis de julho do ano de mil novecentos e cinquenta e nove com a 
presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz M. de Barros, Paulo 
Toledo Machado, Paulo Alves de Godoy, Carlos d’Amico, e Carlos Dias. Ausência 
justificada dos sr. Bertho Condé, Wilson F. de Mello e Apolo Oliva Filho. Teve início a 
reunião as vinte e quarenta horas com a prece proferida pelo irmão presidente. A seguir foi 
lida e aprovada a ata da reunião anterior. O irmão Paulo Toledo Machado justifica sua 
ausência a cerimônia de casamento do irmão Luiz Francisco Gigli, comunicando a mesa 
que mandou ao mesmo uma corbeile de flores em nome da DE. A seguir o Secretário Geral 
lê circular com resoluções da última reunião do CDE e anexos os quais foram apreciados 
pelos demais diretores. No expediente é lido carta de Araçatuba assinada pelo irmão 
Antonio Pagão onde comunica o movimento da LBV e agradece a remessa do jornal 
Unificação. Para a Concentração de Assis no dia 26 de Julho de 1.959 comparecerá o sr. 
Carlos Dias, representando a DE. A seguir o Departamento de Finanças apresenta o 
balancete encerrado em 30 de Maio de 59 o qual foi apreciado. Informa que o C. Espírita 
Caminho da Luz de Botucatu remeteu carta pedindo trimestralmente a remessa de 100 
selos da USE. Ficou deliberado que o Departamento de Finanças remeterá a Comissão de 
Finanças os bônus 1º Centenário que estão em poder da USE para a inutilização dos 
mesmos pela referida Comissão. A seguir o irmão Jordão propõe que se escreva cartas as 
UMEs e UDEs pedindo o comparecimento de seus representantes as reuniões do CDE 
com mais frequência. Comunica a seguir o irmão Jordão sua viagem a cidade de Franca 
onde realizou diversas palestras e visitou várias entidades espíritas locais onde notou o 
entusiasmo de Franca no movimento de Unificação. Relata a seguir sua visita a cidade de 
Ribeirão Preto onde falou sobre a Unificação no C. R. local. Comunica o mesmo irmão 
que foi liberado o pagamento de contribuição de IAPC às instituições de Caridade. Para a 
Concentração de São José do Rio Preto a realizar-se em 28 de Agosto de 1.959 ficou 
assentado a ida viável do irmão dr. Luiz M. de Barros; para a Concentração de Araçatuba 
o irmão Apolo Oliva Filho e Adamantina o irmão Paulo Toledo Machado. Esgotados os 
assuntos e nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada as dez horas com a prece 
proferida pelo irmão Paulo Toledo Machado e eu, 3º Secretário, que a presente ata lavrei, 
dou fé e assino. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 22 - 27 de julho de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 22ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro 362 na Capital do Estado 
de São Paulo no dia 27 vinte e sete de julho do ano de mil novecentos e cinquenta e nove 
com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz M. de Barros, Paulo 
Toledo Machado, dr. Wilson Ferreira de Mello, dr. Bertho Condé, Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, Carlos d’Amico. Justificada a ausência do irmão Apolo Oliva Filho. Teve início 
a reunião as vinte e trinta horas com a prece proferida pelo irmão presidente. A seguir é 
lida e aprovada a ata da reunião anterior. No expediente o irmão Secretário Geral lê carta 
de Assis e da UME de Jundiaí onde relatam suas atividades. Carta da 10ª Zona onde 
comprometem-se a colaborar com a importância de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) para a 
manutenção do jornal Unificação. A seguir o irmão presidente lamenta a ausência de 
representantes da DE junto a Concentração realizada em Assis. Para a Concentração a 
realizar-se em São José do Rio Preto em 9 de Agosto de 1.959 irá representar a DE o irmão 
dr. Wilson F. de Mello. Para a Concentração a realizar-se em Araçatuba no dia 23 de Agosto 
de 1959, ficou o irmão presidente de comunicar-se com o irmão Apolo Oliva Filho e 
consultá-lo sobre a sua viável ida como representante da DE. O Departamento Jurídico 
responde ao Centro Espírita Luz, Fé e Caridade, de Marília, consulta a ele formulada. 
Apresenta ainda o Departamento Jurídico, Estatutos sobre o Movimento de Orientação 
Social dos Espíritas - suas finalidades. Esse estatuto foi entregue ao dr. Luiz M. Barros para 
estudo e apreciação. O Departamento de Finanças apresenta o Balancete do mês de Julho 
de 1959 onde é verificado um déficit de Cr$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos cruzeiros) para 
cobrir as despesas do mês. Foi feito um rateio entre os diretores da DE para cobrir esse 
déficit. Rateio esse no qual o irmão presidente contribuiu com dez mil cruzeiros e os irmãos 
vice-presidente, Secretário Geral e primeiro Tesoureiro com Cr$ 1.000 (hum mil cruzeiros). 
O Departamento de Doutrina apresenta seu trabalho sobre o curso de Direção e 
Orientação de Centros onde é dividido em 25 aulas digo pontos. Está sendo expedido pela 
Secretaria a circular No 6/12/59 onde consta as resoluções havidas na última Reunião do 
CDE. Esgotados os assuntos e nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada as 22,40 
horas com a prece proferida pelo irmão vice-presidente e eu, 3º Secretário, que a presente 
ata lavrei, dou fé e assino. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 23 - 10 de agosto de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 23ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro 362, na Capital do Estado 
de São Paulo, no dia dez de agosto do ano de mil novecentos e cinquenta e nove. Com a 
presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, Carlos Dias e Carlos d’Amico. Teve início a reunião as vinte e quarenta 
horas com a prece proferida pelo irmão Apolo Oliva Filho. A seguir foi lida a ata da 
Reunião anterior a qual foi aprovada com a seguinte retificação: onde consta contribuição 
do irmão presidente lê-se contribuição da Indústria Sansão. A seguir o irmão presidente 
informa que a Concentração Regional Espírita da 1ª Região - Santos foi transferida para o 
3º ou 4º domingo do mês de Outubro de 1.959. A Concentração de São José do Rio Preto 
foi transferida a data de sua realização. A seguir é elaborado o sumário para a Reunião do 
CDE a realizar-se no dia 13 de Setembro de 1.959 no qual consta: 1º) Convenção dos 
Educadores Espíritas; 2º) Assuntos Departamentais: a) Assistência Social; b) Doutrinário; 
c) Educação; d) Finanças; e) Jurídico; f) Mocidade; g) Organização; h) Publicidade (provável 
suspensão do jornal Unificação); 3º) Palavra Livre. A seguir o Departamento de Finanças 
apresenta o Balancete encerrado em 10 de Agosto de 1959, o qual acusa um déficit de Cr$ 
9.500,00 para cobrir as despesas. Pede o irmão presidente que a Secretaria escreva carta ao 
CME pedindo o comparecimento de seu presidente às reuniões desta DE, bem como a 
liquidação da conta bônus 1º Centenário que acha-se sob a guarda do CME. A seguir o 
departamento de Doutrina através do confrade dr. Luiz Monteiro de Barros faz comentário 
sobre o trabalho intitulado “Movimento de Orientação Social dos Espíritas” dando seu 
parecer sobre o mesmo. Comunica o confrade Apolo Oliva Filho que esteve presente a 13ª 
Concentração de Marília, realizada de 19 a 25 de Julho de 1.959, ficando o mesmo confrade 
de comparecer a Concentração de Araçatuba a realizar-se no dia 23 de Agosto de 1.959. 
Esgotados os assuntos e nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada às 22 horas 
com a prece proferida pelo irmão 3º Secretário e eu, 3º Secretário, que a presente ata lavrei, 
dou fé e assino. 
 
Assinaturas. 







Ata # 24 - 24 de agosto de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 24ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, realizada no dia 24 de agosto de 1959, em sua sede social sita à rua Santo 
Amaro, 362 na Capital do Estado de São Paulo, coma presença dos seguintes diretores: 
Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de Barros, Carlos Dias, Paulo Toledo Machado, 
Wilson Ferreira de Mello e Paulo Alves de Godoy. A reunião teve início às 20,30 horas 
com uma prece proferida pelo dr. Wilson Ferreira de Mello. O sr. presidente Carlos Jordão 
da Silva pediu ao Secretário Geral para proceder à leitura do expediente o que foi feito. Em 
seguida entrou-se na discussão da ordem do dia, tendo sido amplamente abordado o 
assunto referente ao Curso para Dirigente de Sessões Espíritas, que está sendo preparado 
pelo dr. Luiz Monteiro de Barros, o qual está em fase de aceitação de sugestões, tendo vários 
dos presentes feito uso da palavra, ficando decidido que o mesmo será oportunamente 
submetido à apreciação do Conselho Deliberativo Estadual. - Nada mais havendo a tratar 
foi encerrada a reunião às 22,10 horas e marcada nova reunião para a próxima segunda-
feira, dia 31 de agosto, e eu, 2º secretário, que a presente ata lavrei dou fé e assino. 
 
Assinaturas. 







Ata # 25 - 31 de agosto de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 25ª 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 no dia trinta e hum de agosto de mil novecentos e cinquenta e nove. 
Com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de 
Barros, dr. Wilson Ferreira de Mello, Carlos Dias, Paulo Toledo Machado, Paulo Alves de 
Godoy e Carlos d’Amico. Teve início a reunião às vinte e trinta horas com a prece proferida 
pelo dr. Wilson Ferreira de Mello. A seguir foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
No expediente o sr. Secretário Geral lê carta do Conselho Metropolitano Espírita datada 
de 29-859 onde remetem um cheque do Banco Brasileiro de Descontos, no valor de Cr$ 
23.066,00 em pagamento final de Bônus 1º Centenário e acusam o extravio de bônus na 
importância de Cr$ 7.035,00. A seguir foi apreciado pelos presentes o modelo do Estatuto 
Padrão para Centros Espíritas. Esgotados os assuntos e nada mais havendo a tratar, foi a 
reunião encerrada às 22 horas com a prece proferida pelo dr. Luiz Monteiro de Barros e 
eu, terceiro Secretário, a presente ata lavrei e assino. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 26 - 28 de setembro de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 26ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de S. Paulo realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro 362 na Capital do Estado 
de São Paulo no dia vinte e oito de Setembro do ano de mil novecentos e cinquenta e nove 
com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, 
dr. Wilson Ferreira de Mello, João José Cabrera, Paulo Alves de Godoy, Paulo Toledo 
Machado, Carlos d’Amico, Carlos Dias, Apolo Oliva Filho, dr. Bertho Condé. Foi iniciada 
a reunião as 20,30 horas com a prece proferida pelo confrade João José Cabrera. A seguir 
foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir o Secretário Geral leu a súmula da 
reunião do Conselho Deliberativo Estadual realizada em 14 de Setembro de 1.959, a qual 
foi apreciada pela Diretoria. No expediente, foram lidas cartas: do Clube dos Jornalistas 
Espíritas de São Paulo onde comunicam a realização de uma sessão de Debates subordinada 
ao tema “A. pena de morte e o Espiritismo”, reunião essa realizada no dia 26 de Setembro 
de 1.959. Representou a USE nessa sessão o Sr. Paulo Toledo Machado. Foi lida carta da 
UDE da 6ª Zona onde assinam-se como mantenedores do jornal Unificação com a 
importância de Cr$ 100,00 mensais. Carta da UME de São Roque datada de 14-9-59 onde 
comunicam a realização da 6ª Semana Espírita da Cidade de São Roque com início em 27-
9-59. Comunica o confrade Apolo Oliva Filho que falou no dia 14-9-59 na Federação 
Espírita do Estado de São Paulo relembrando o Pacto Áureo. Falará sobre esse mesmo tema 
na Solenidade Comemorativa do 10º Aniversário da assinatura do Pacto Áureo o dr. Luiz 
Monteiro de Barros, reunião essa a realizar-se na Federação Espírita do Estado de São Paulo 
no dia 4 de Outubro de 1.959. O Departamento de Doutrina expõe o programa do Curso 
de Dirigentes de Sessões e Orientação dos Médiuns o qual foi apreciado pela Diretoria. As 
aulas serão administradas as 5as feiras no Salão Meimei gentilmente cedido pela Federação 
Espírita do Estado de São Paulo. Sobre a Convenção dos Educadores Espíritas a realizar-se 
em Ribeirão Preto nos dias 6 a 10 de Janeiro de 1.960. O Departamento de Doutrina 
convoca uma reunião para o dia 5 de Outubro as 19,30 horas para o fim de tratar sobre a 
Convenção. A seguir a UME de Campinas fornece seu relatório sobre o movimento de 
vendas de livros espíritas na cidade de Campinas o qual foi apreciado . Ficou deliberado 
oficiar ao sr. Prefeito de São Paulo pedindo um local para a venda de livros espíritas na 
Capital de preferência a Praça Patriarca. O sr. Paulo Toledo Machado apresenta rascunhos 
sobre o estudo de desdobramento das UMEs. Sobre a substituição do sr. Altivo Ferreira do 
Conselho de Redação do jornal Unificação foi indicado o nome do sr. Emílio Manso Vieira 
para substituí-lo. A seguir o 1º Tesoureiro apresenta o Balancete da Tesouraria o qual foi 
apreciado. AS vinte e duas horas e trinta minutos, esgotados os assuntos a serem tratados 
foi a reunião encerrada com a prece proferida pelo confrade Carlos Jordão da Silva. E eu, 
3º Secretário, lavrei a presente ata, dou fé e assino. 
 
São Paulo, 28 de Setembro de 1959. 
 
Assinaturas. 
 
 
 









Ata # 27 - 12 de outubro de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 27ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de S. Paulo, realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro 362 na Capital do Estado 
de São Paulo, com a presença dos seguintes elementos: dr. Luiz Monteiro de Barros, dr. 
Wilson Ferreira de Mello, João José Cabrera, Paulo Toledo Machado, Carlos Dias e Carlos 
d’Amico. Foi iniciada a reunião com a prece proferida pelo confrade dr. Luiz Monteiro de 
Barros. A seguir foi lida a ata da reunião anterior a qual foi aprovada com o seguinte adendo 
onde consta o Departamento de Doutrina convoca uma Reunião para o dia 5 de Outubro 
de 1959 leia-se o Departamento de Educação convoca uma Reunião para o dia 5 de 
Outubro de 1959. A seguir o sr. Secretário Geral lê o expediente onde a UME de Taubaté 
solicita oradores para as reuniões a realizar-se de 26 a 30 de Outubro de 1959. A seguir o 
sr. Paulo Toledo Machado apresenta a mesa rascunhos sobre o desdobramento das UMEs 
o qual foi apreciado pelos demais componentes da DE. A seguir o sr. 1º Tesoureiro 
apresenta o Balancete o qual foi apreciado. As vinte e duas horas e vinte minutos esgotados 
os assuntos a serem tratados foi a reunião encerrada com a prece proferida pelo confrade 
dr. Wilson Ferreira de Mello e eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata e assino. 
 
São Paulo, 12 de Outubro de 1959. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 28 - 26 de outubro de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 28ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de S. Paulo realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro 362 na Capital do Estado 
de S. Paulo no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e cinquenta e nove com a 
presença dos seguintes diretores: dr. Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo Machado, 
Paulo Alves de Godoy, Carlos d’Amico, Carlos Dias e João José Cabrera. Teve início a 
reunião as vinte e trinta horas com a prece proferida pelo confrade dr. Luiz Monteiro de 
Barros. A seguir foi lida e aprovada a ata da reunião anterior bem como seu adendo. A 
seguir o Secretário Geral informa que no dia 3 de Novembro na cidade de Sacramento 
haverá uma reunião ?? sobre a Convenção de Educadores, posteriormente apresentar-se-á 
programa. A seguir lê carta de São Roque onde a UME local informa que conseguiu a 
isenção do pagamento do imposto inter-vivos. Lê carta da Feira das Nações onde pedem a 
suspensão da assinatura do anúncio do jornal Unificação. A Associação Espírita 
Missionário Germano por intermédio de seu presidente João José Cabrera formula 
pergunta sobre a pressão que está sofrendo a referida Associação por parte da Cia City, 
proprietária do terreno onde está construída a Associação,  pressão esta onde pedem a 
tiragem da placa da porta da Associação. Foi enviada a consulta ao Departamento Jurídico 
responder rapidamente. A seguir o Tesoureiro apresenta o Balancete onde é apreciado. As 
vinte e uma e trinta horas esgotados os assuntos a serem tratados, foi a reunião encerrada 
com a prece proferida pelo irmão Paulo Toledo Machado e eu, 3º Secretário, a presente ata 
lavrei e assino. 
 
São Paulo, 26 de Outubro de 1959. 
 
Assinaturas. 







Ata # 29 - 9 de novembro de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 29ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de S. Paulo, realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro no 362 na Capital do Estado 
de S. Paulo no dia nove de novembro de mil, novecentos e cinquenta e nove com a presença 
dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo 
Machado, Apolo Oliva Filho, Wilson F. de Mello, João José Cabrera, Carlos d’Amico, 
Carlos Dias. Teve início a reunião as vinte e trinta horas com a prece proferida pelo 
confrade Carlos Jordão da Silva. A seguir foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A 
seguir o confrade Emílio Manso Vieira falou sobre a Convenção de Educadores Espíritas a 
ser realizada em Ribeirão Preto. O Departamento de Doutrina apresenta o esquema do 
Curso de Dirigentes de Sessões e Orientação de Médiuns a ser realizado de Janeiro a Junho 
de 1.960. O Departamento de Organização apresenta o esquema do Organograma da 
Estrutura e Organização da USE no Estado de São Paulo. A seguir é elaborada a ordemdo 
dia para a reunião do CDE a ser realizada em 13 de Dezembro de 1959. A Tesouraria 
apresenta o Balancete o qual é apreciado. As 22,20 horas, esgotados os assuntos a serem 
tratados, foi a reunião encerrada com a prece proferida pelo confrade João José Cabrera e 
eu, 3º Secretário em exercício, lavrei a presente ata, dou fé e assino. 
 
Assinaturas. 







Ata # 30 - 7 de dezembro de 1959 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 30ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, realizada em sua sede social sita a Rua Santo Amaro 362 na Capital do Estado 
de São Paulo no dia sete de dezembro de mil novecentos e cinquenta e nove com a presença 
dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Bertho Condé, Paulo Toledo Machado, 
Carlos Dias, Carlos d’Amico. Visitante Emílio Manso Vieira. Ausência justificada do sr. 
Apolo Oliva Filho. Teve início a Reunião as 20,30 horas com a prece proferida pelo 
confrade Emílio Manso Vieira. Lida e aprovada a ata da sessão digo da reunião anterior. 
Expediente: o sr. Secretário Geral lê carta do Instituto Espírita de Educação onde os 
mesmos confirmam sua contribuição de Cr$ 400,00 mensais referente a 340 seles e 20 
jornais Unificação. O sr. Presidente comunica a diretoria da DE que a Federação Espírita 
aprovou a quota de participação de Cr$ 3.000,00 referente a selos e jornais. Recebida carta 
da Juventude Espírita Romão Ferraz onde informam a sua constituição e pedem 
colaboração a DE. O sr. Presidente pede o comparecimento de todos os membros da DE 
para a próxima reunião inclusive para o Departamento de Mocidade. Carta da União Social 
Espírita da Baía anexando circular sobre o Concurso de Contos Infantis. Tesouraria 
informa sobre suas atividades havendo um saldo em Caixa de Cr$ 14.880,30. Sobre a 
Convenção de Ribeirão Preto o sr. Secretário Geral informa sobre as providências que estão 
sendo tomadas para essa Convenção, carta de Pinhal onde remetem estatutos da 
Organização Social André Luiz. Em seguida é elaborada a ordem do dia para a próxima 
reunião do CDE. As 22,15 horas esgotados os assuntos a serem tratados foi a reunião 
encerrada com a prece proferida pelo confrade Carlos Jordão da Silva e eu, 3º Secretário 
em exercício, lavrei a presenta ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 






