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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

11 e 25 de Janeiro
01 de Fevereiro

21 de Março
21 de Abril

01 e 15 de Maio
01 e 15 de Junho
01 e 15 de Julho

08, 22 e 29 de Agosto
26 de Setembro

10 e 24 de Outubro
14, 21 e 28 de Novembro



Ata # 31 - 11 de janeiro de 1960 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 31ª 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 onze de janeiro do ano de mil novecentos e sessenta com a presença 
dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, Paulo Alves de Godoy, dr. Bertho Condé, 
Carlos Dias, Apolo Oliva Filho e Carlos d’Amico e mais pelo presidente do CME João José 
Cabrera. Teve início a reunião as 20,30 horas com a prece proferida pelo irmão presidente. 
A seguir foi lida e aprovada a ata da sessão digo da reunião anterior. No expediente foram 
lidas cartas da: UDE da 3ª Zona onde comunicam a inauguração por intermédio da União 
Assistencial André Luiz da primeira instituição de Pintura em São Paulo; do Grupo 
Fraternidade Irmão Anchieta carta onde comunicam a realização de três palestras na 
Biblioteca Municipal nos dias 13, 15 e 16 de Janeiro de 1.960 onde falará o sr. Rubens 
Ramanese de Belo Horizonte. Representará a DE nessas palestras os srs. Jordão, Apolo e 
dr. Condé; Curso de Dirigentes de Sessões e Orientação de Médiuns - inaugurou-se este 
curso no dia 7 de janeiro de 1.960 no salão gentilmente cedido pela Federação Esp. do Est. 
de S. Paulo, foi expositor da 1ª aula o confrade Apolo Oliva Filho e o tema foi Espiritismo 
e Cristianismo. Carta de Pinhal datada de 3-11-59 do Grupo da Fraternidade Irmão Flacus 
onde remetem Estatutos, do Grupo e os da Organização Social Cristã “André Luiz” para 
exame da DE. A Tesouraria apresenta seu balancete onde acusa um saldo, em Caixa, de 
Cr$ 3.594,40. Para a Concentração Regional de Piracicaba irá representar a DE os srs. 
Jordão, Apolo e dr. Condé isto no dia 24 de Janeiro de 1960. Deliberação da Diretoria da 
DE fica deliberado suspender a publicação do quadro demonstrativo dos mantenedores em 
atraso com suas contribuições, bem como suspender a publicação das listas recebidas pela 
AMEA no jornal Unificação. As 21,30 horas esgotados os assuntos a serem tratados, foi a 
reunião encerrada com a prece proferida pelo confrade Jordão digo Carlos Dias. Eu, 3º 
Secretário em exercício, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 







Ata # 32 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 32ª 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 de São 
Paulo, com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de 
Barros, Apolo Oliva Filho, Paulo Alves de Godoy, Carlos Dias e Carlos d’Amico mais o 
presidente do Conselho Metropolitano Espírita João José Cabrera. A reunião teve início as 
20,30 horas com a prece proferida pelo confrade Carlos Dias. A seguir foi lida e aprovada 
a ata da reunião anterior. A seguir o sr. Presidente comunicou a mesa que esteve 
representando a DE na Concentração realizada em Piracicaba no dia 24 de Janeiro deste 
estiveram presentes também os senhores Carlos Dias e Paulo Alves de Godoy. A seguir o 
sr. Etelvino Silva representante da DE junto ao Curso de Dirigentes de Sessões e 
Orientação dos Médiuns informa a mesa que o curso está tendo aceitação favorável. A 
seguir é lida carta do sr. João Teixeira de Paula onde o mesmo coloca-se a disposição da 
USE para administrar a aula no Curso de Dirigentes de Sessões e Orientação dos Médiuns. 
Para a próxima reunião do Conselho Deliberativo Estadual a realizar-se em 13 de Março de 
1960, na Ordem do Dia, no expediente interno será discutido e aprovado os estatutos da 
USE. A Diretoria estudará os mesmos e apresentará sugestões para a reunião a realizar-se 
em 22 deste. O senhor Presidente pede ao 1º Secretário que o mesmo expeça circulares 
sobre a VII Assembleia Geral da USE a realizar-se em São Paulo nos dias 8, 9 e 10 de Julho 
de 1.960. A seguir o 1º Tesoureiro apresenta o Balancete onde consta em contas a pagar  a 
soma de Cr$ 28.000,00. Para cobrir a mesma soma, o Conselho Metropolitano Espírita 
efetuou o pagamento de Cr$ 10.000,00 e o senhor Carlos Jordão da Silva adiantou a 
importância de Cr$ 15.000,00 a qual futuramente será reembolsada. As 21,50 horas 
esgotados os assuntos a serem tratados, foi a reunião encerrada com a prece proferida pelo 
confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. Eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 







Ata # 33 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 33ª 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 com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz 
Monteiro de Barros, dr. Wilson Ferreira de Mello, Paulo Alves de Godoy, Carlos Dias e 
Carlos d’Amico A reunião teve início as 20,30 horas com a prece proferida pelo irmão 
Jordão. A seguir foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. No Expediente foi lida carta 
da União Municipal de Lins onde pedem a DE para remeter a Secretaria da Fazenda um 
requerimento para o Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo levantar a subvenção de Cr$ 
300.000,00 a qual já foi publicada no Diário Oficial de 29-12-59 a sua liberação. Carta do 
Ginásio Espírita Apóstolo Paulo, de Ribeirão Preto, onde pedem que seja coletado em um 
livro o material referente ao Primeiro Curso Intensivo para a Evangelização da Infância e 
da Juventude realizado em São Paulo. O sr. Presidente a seguir pede ao sr. Secretário que 
o mesmo tire cópias do novo Organograma da Divisão do Estado em comarcas para remessa 
a todos os órgãos da USE no interior examinar e remeter depois com possíveis alterações 
para a DE. O sr. Jordão informa a mesa que esteve na Convenção dos Educadores Espíritas 
realizada em Ribeirão Preto em companhia do professor Emílio Manso Vieira. Nessa 
Convenção ficou deliberado a administração de aulas do molde dado pela Federação 
Espírita do Estado de São Paulo inclusive sua apostila. A Tesouraria apresenta a seguir o 
Balancete o qual é apreciado pela mesa. As 21,45 horas, esgotados os assuntos a serem 
tratados, foi a reunião encerrada com a prece proferida pelo confrade dr. Wilson Ferreira 
de Mello. Eu, Terceiro Secretário, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 34 - 21 de março de 1960 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 34ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, realizada no dia 21 de março de 1960, 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, Apolo Oliva Filho, Paulo Toledo Machado, Paulo Alves 
de Godoy e Carlos Dias. Às 20,30 horas o sr. Presidente deu por aberta a reunião, pedindo 
ao confrade Paulo Alves de Godoy para proferir a prece de abertura, pedindo em seguida 
ao Secretário-Geral para proceder à leitura do expediente seguinte: carta da União 
Municipal Espírita de Lins solicitando o encaminhamento de um requerimento da União 
Espírita de Lins “Deus, Cristo e Caridade” a liberação da subvenção de Cr$ 100.000,00 
publicada no Diário Oficial; foi solicitado que fosse escrita carta à Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, no sentido de se atender o pedido do plenário da 1ª Convenção dos 
Educadores Espíritas do Estado de São Paulo, realizada nos dias 11 e 12 de fevereiro de 
1960, na cidade de Ribeirão Preto, para a oficialização e publicação da pasta do “Curso 
Intensivo” como norma para reger os cursos de evangelização nas escolas infanto-juvenis 
dos Centros Espíritas. Passando-se à ordem do dia, foi abordada a questão do Temário da 
próxima Assembleia Geral (Congresso Espírita) a realizar-se em julho próximo, ficando 
assentado que a Secretaria-Geral procedesse à Convocação de todos os órgãos regionais, 
municipais e distritais da USE para a realização desse importante conclave. Preparando-se 
à convocação o Secretário Geral referiu-se aos Estatutos com o fito de elucidar vários tópicos 
dos mesmos em torno da ordem do dia da aludida Assembleia Geral Ordinária e do 
programa a ser elaborado nos seguintes moldes: 9 horas - entrega das credenciais; 14 horas 
- Instalação da Assembleia - Eleição da mesa diretora dos trabalhos - Aprovação do 
Regimento Interno - Prestação de Contas da Diretoria e leitura do Relatório; 16 horas - 
Relatório da diretoria e contas da Tesouraria e posse do CDE. - Domingo - Às 9 horas - 
reunião do CDE para eleição da DE. 10,30 horas - Conhecimento da eleição da DE pelo 
CDE. 14 horas - Impressora Espírita da USE. 16 horas - Leitura, aprovação e assinatura das 
atas e resoluções finais. Local Federação Espírita do Estado de S. Paulo. Passou-se à leitura 
da situação financeira, acusando um saldo de Cr$ 5.280,10, após deduzidos os 
compromissos até 31 de março de 1960. Foi pedido ao 1º Tesoureiro para enviar cartas aos 
mantenedores que estão em atraso. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada às 
21,35 horas, com a prece proferida pelo confrade Apolo Oliva Filho e eu que a presente 
ata lavrei, dou fé e assino. 
 
Assinaturas. 
 











Ata # 35 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 35ª 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 com a presença dos seguintes elementos: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz 
Monteiro de Barros, dr. Bertho Condé, Paulo Alves de Godoy, Paulo Toledo Machado, 
Apolo Oliva Filho e Carlos d’Amico Foi iniciada a reunião com a prece proferida pelo 
irmão presidente, precisamente as 20,30 horas. A seguir foi lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. A seguir o sr. Secretário Geral lê o expediente. A Tesouraria apresenta o Balancete 
onde é acusado um saldo em Caixa de Cr$ 25.857,00. O Departamento de Doutrina 
informa que está elaborando um trabalho sobre a mediunidade e se possível apresentará 
nesta gestão. O Departamento da Criança que na Concentração a realizar-se em Curitiba 
em junho, far-se-á representar a USE na pessoa do sr. Jordão. Ficou deliberado com a 
aprovação dos presentes menos o dr. Luiz Monteiro de Barros de enviar um telegrama ao 
presidente da República congratulando-se pela inauguração de Brasília pelo caráter 
histórico. Ficou deliberado fazer-se uma proposta de S. Paulo ao Conselho Nacional para 
que a Federação reconsidere a oferta de um terreno em Brasília ofertado pelo presidente 
da República. As 22 horas, esgotados os assuntos a serem tratados foi a reunião encerrada 
com a prece proferida pelo confrade dr. Luiz M. de Barros e eu, 3º Secretário em exercício, 
lavrei a presente ata a qual assino. 
 
(Ass.) Carlos d’Amico 
 
Em tempo: foi aprovado por unanimidade o enviar o telegrama ao presidente da República 
pelo fato histórico da inauguração de Brasília inclusive com a aprovação do dr. Luiz 
Monteiro de Barros. 
 
Assinaturas. 







Ata # 36 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 36ª 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 com a presença dos seguintes elementos: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz 
Monteiro de Barros, Paulo Toledo Machado, dr. Wilson Ferreira de Mello, dr. Bertho 
Condé, Carlos Dias, Carlos d’Amico e João José Cabrera. Foi iniciada a reunião as 20,30 
horas com a prece proferida pelo confrade Jordão. A seguir foi lida e aprovada a ata da 
reunião anterior. A seguir o sr. Presidente informa a mesa que esteve em Curitiba 
representando a USE nas solenidades. A seguir o Secretário Geral lê o expediente: Carta 
da Federação Espírita do Paraná datada de 21 de abril de 1960 onde convida a USE para 
tomar parte na Confraternização Espírita a realizar-se no Paraná de 17 a 24 de Junho de 
1960, nos remeteram inclusive o roteiro das solenidades. A DE escreverá ao Antenor para 
que mande teses e sugestões para a USE selecionar. A Mocidade Espírita da USE reunir-se-
á no dia 22 de Maio as 9 horas sob a direção do Departamento de Educação. Carta do 
CME datada de 22 de Abril onde comunicam a realização da II Semana Espírita da Cidade 
de São Paulo nos dias 4 a 10 de Julho vindouro. A seguir o sr. Secretário Geral informa a 
mesa que esteve representando a USE na cidade de Bauru na inauguração das obras de 
assistência social do CR local. A seguir a Tesouraria apresenta o seu balancete onde é 
acusado um saldo em Caixa de Cr$ 1.227,00. As 23,15 horas, esgotados os assuntos a serem 
tratados foi a reunião encerrada com a prece proferida pelo confrade dr. Luiz Monteiro de 
Barros. Eu, 3º Secretário em exercício, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
(Ass.) Carlos d’Amico 
 
Em tempo: onde consta A Mocidade Espírita da USE reunir-se-á no dia 22 de Maio as 9 
horas lê-se As Mocidades Espíritas do Estado de São Paulo reunir-se-á no dia 22 de Maio 
de 1.960 as 9 horas. 
 
Assinaturas. 







Ata # 37 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 37ª 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, com a presença dos seguintes elementos: Carlos Jordão da Silva, dr. 
Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo Machado, dr. Wilson Ferreira de Mello, Paulo 
Alves de Godoy, Apolo Oliva Filho, Carlos Dias, Carlos d’Amico e João José Cabrera. Teve 
início a Reunião as 20,30 horas com a prece proferida pelo confrade Cabrera. A seguir foi 
lida e aprovada a ata da Reunião anterior. No expediente o sr. Secretário Geral lê carta da 
UME de Lins, onde comunicam que as cidades de Cafelândia e Promissão programaram e 
levarão a efeito na cidade de Lins a II Semana Espírita de 23 a 29 de Maio de 1960. Solicita 
a UME representantes da USE nessa Semana Espírita. A seguir a Tesouraria apresenta o 
Balancete onde é acusado um déficit de Cr$ 25.390,00 para cobrir as despesas. As vinte e 
duas horas e dez minutos, esgotados os assuntos a serem tratados, foi a reunião encerrada 
com a prece proferida pelo confrade Carlos d’Amico e eu, 3º Secretário, lavrei a presente 
ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 









Ata # 38 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 38ª 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, com a presença dos seguintes elementos: dr. Luiz Monteiro de Barros, 
dr. Wilson Ferreira de Mello, Paulo Toledo Machado, Carlos Dias, Carlos d’Amico, Apolo 
Oliva Filho e João José Cabrera. Ausência justificada do sr. Carlos Jordão da Silva, o qual 
encontra-se em companhia do presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul em 
direção ao aeroporto de Congonhas. Teve início a reunião as 20,40 horas com a prece 
proferida pelo confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. A seguir foi lida e aprovada a ata da 
Reunião anterior. No expediente o sr. Secretário Geral lê carta do sr. Sebastião Mazzi da 
Fonseca o qual inscreve-se como mantenedor da USE a partir do mês de Junho de 1960. 
Carta da Sociedade Beneficente Nosso Lar onde convidam para a solenidade a realizar-se 
no dia 14 de maio de 1960 em regozijo da 1ª turma dos formandos da Escola de Assistência 
ao Próximo Ana Nery. Foi aprovado pela DE a publicação no jornal Unificação do Plano 
Geral da Nova Divisão Territorial e Administrativa da USE pois o mesmo foi aprovado 
pelo CDE em reunião de 13 de março de 1960. Foi deliberado enviar cartas às UMEs 
comunicando a realização da II Semana Espírita do Estado de São Paulo de 4 a 10 de Julho 
de 1960 promovida pelo CDE digo pelo Conselho Metropolitano Espírita e convidando 
os representantes das UMEs para fazerem-se representar junto a esta Semana Espírita. A 
seguir a Tesouraria apresenta seu balancete o qual é apreciado pela DE. Recebemos carta 
do CME onde enviam-nos um cheque no valor de Cr$ 20.000,00 para pagamento de 
jornais Unificação. Ficou deliberado nesta reunião enviar cartas aos mantenedores que 
estão em atraso com suas contribuições e também aos correntistas em atraso com o 
pagamento de seus débitos. Realizou-se no dia 22 de Maio de 1960 na sede da USE uma 
reunião das Mocidades Espíritas do Estado de São Paulo, com grande número de 
representantes das Mocidades sob a presidência do confrade Carlos Jordão da Silva. Ficou 
deliberado convocar-se nova reunião para o dia 18 de Junho de 1960, às 15 horas. Falando 
pela ordem o dr. Luiz Monteiro de Barros pede a redação do jornal Unificação a retirada 
de seu nome do Conselho de Redação do jornal Unificação. As 22,40 horas, esgotados os 
assuntos a serem tratados, foi a reunião encerrada com a prece proferida pelo confrade 
Apolo Oliva Filho. Eu, 3º Secretário em exercício, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 39 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 39ª 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, digo realizada na rua Maria Paula 122 - 5º Andar, escritório da AMEA 
Associação Metropolitana Espírita de Assistência a pedido do sr. Paulo Toledo Machado a 
DE da USE reuniu-se nesse local. As 20,30 horas o presidente dá início a reunião com uma 
prece de recolhimento a Deus e a Jesus. Presente a reunião: Carlos Jordão da Silva, Paulo 
Toledo Machado, Paulo Alves de Godoy, Carlos Dias, Carlos d’Amico, João José Cabrera, 
Waldomiro da Silva Santos e Dante Gandolfi. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A seguir o sr. Jordão informa a mesa que esteve representando a DE na solenidade de 
formatura da 1ª turma da Escola de Assistência ao Próximo Ana Nery realizada em 14 de 
maio deste na Sociedade Beneficente Nosso Lar. A seguir é comunicado a mesa o 
recebimento de telegrama do Secretário da Casa Civil do Presidente da República o qual 
acusa o telegrama enviado por nós e agradecendo os votos por nós formulados quando da 
inauguração da nova Capital em Brasília. O sr. Jordão informa a mesa que o terreno 
oferecido pelo Presidente da República à Federação Espírita Brasileira na cidade de Brasília 
foi aceito pela Federação e está sendo regularizada a sua aceitação. A seguir o sr. Secretário 
Geral informa a mesa sob a constituição da FASE Fundação de Assistência Social Espírita 
posteriormente AMEA Associação Metropolitana Espírita de Assistência. Faz. Seguir o 
histórico da AMEA e relata sua finalidade. Os elementos componentes da DE apoiaram a 
iniciativa da AMEA desejando progresso nas suas finalidades. As vinte e duas horas e 35 
minutos, esgotados os assuntos a serem tratados, foi a reunião encerrada com a prece 
proferida pelo confrade Carlos Dias, e eu, 3º Secretário em exercício, lavrei a presente ata 
a qual assino. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 40 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 40ª 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, com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. 
Luiz Monteiro de Barros, Paulo Alves de Godoy, dr. Wilson Ferreira de Mello, Apolo Oliva 
Filho, Carlos Dias, Carlos d’Amico, mais o presidente do CME João José Cabrera. Teve 
início a reunião as 20,30 horas com a prece proferida pelo irmão Jordão. A seguir o 
presidente informa a mesa que a Federação Espírita Brasileira aprovou por unanimidade a 
oferta do terreno oferecido pelo Presidente da República na Capital Federal Brasília. 
Informa também que o Presidente da Federação Espírita Brasileira virá a São Paulo quando 
da II Semana Espírita do Estado de São Paulo a ser realizada pelo Conselho Metropolitano 
Espírita de 4-7 a 10-7 deste. A seguir foi lida carta da impressora do jornal Unificação a 
qual comunica a elevação do preço da tiragem do jornal Unificação para Cr$ 35.000,00. 
Ficou deliberado nesta reunião escrever ao jornal solicitando o mesmo preço anterior para 
a tiragem do mês de junho. Foi proposta pelo irmão dr. Luiz estudar com os jornais 
Unificação, Semeador, Clarim preços nos respectivos impressores e possível união do jornal 
Unificação com um desses órgãos de divulgação do Espiritismo. Recebemos carta da 
Federação Espírita do Est. de São Paulo solicitando coleta do material referente ao curso 
de Evangelização realizado pela USE para futura publicação em livros. Realizar-se-á de 4 a 
11 de Setembro deste a 6ª Semana Espírita de Jacareí. O confrade Apolo Oliva Filho 
representou a USE em Ribeirão Preto na data de 26 de Junho deste. A Tesouraria apresenta 
o balancete onde é assinalado uma disponibilidade de Cr$ 5.748,20. Ficou autorizado pela 
DE a distribuição do estoque de jornais Unificação de números atrasados quando de 
realização da II Semana Espírita do Estado de São Paulo pelo CME a realizar-se de 4 a 10 
de julho de 1.960. As 22,45 horas, esgotados os assuntos a serem tratados, foi a reunião 
encerrada com a prece proferida pelo confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. Eu, 3º 
Secretário em exercício, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 1 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 1ª 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, com a presença dos 
seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo 
Machado, Paulo Alves de Godoy, Emílio Manso Vieira, Carlos Dias, Carlos d’Amico. 
Ausência justificada do Procurador Jurídico e do 1º Secretário. Presente também o 
Presidente do CME sr. Alberto Calvo. Teve início a reunião as 20,30 horas com a prece 
proferida pelo irmão Presidente o qual a seguir congratula-se com o CME pela realização 
da II Semana Espírita do Estado de São Paulo. O sr. Secretário Geral faz comentários sobre 
a Assembleia Geral da USE e apresenta as resoluções da Assembleia Geral da USE sobre a 
Impressora Espírita e o Jornal Unificação. - Apresenta a mesa relatórios das mesas redondas 
realizadas pelo CME quando da realização da II Semana Espírita do Estado de São Paulo. 
O sr. Carlos Jordão da Silva ficou encarregado de ver a nova impressão do jornal 
Unificação. No expediente foi lida carta da Federação Espírita do Paraná, da União Espírita 
Mineira, da União Espírita de São Roque, da UME de Ribeirão Preto, da UME de Araras, 
a qual comunica a realização da Semana Espírita local com início em 6 de Setembro deste. 
Pedem as mesmas a colaboração da De para prestigiar essa Semana. Ficou de representar a 
USE nessa Semana Espírita de Araras o professor Emílio Manso Vieira. A seguir a 
Tesouraria apresenta o balancete onde é acusado uma disponibilidade de Cr$ 10.683,20. 
Ficou de consultar-se a Herculano Pires e sr. Granja para tomarem parte do Conselho de 
Redação do jornal Unificação em conjunto com os confrades: Paulo Alves de Godoy, dr. 
Luiz Monteiro de Barros e Emílio Manso Vieira. As 22,45 horas, esgotados os assuntos a 
serem tratados, recebemos uma manifestação mediúnica pelo confrade Emílio Manso 
Vieira a qual serviu-nos de incentivo aos nossos ideais. A prece de encerramento foi 
proferida pelo confrade Carlos Dias. Eu, 3º Secretário em exercício, lavrei a presente ata a 
qual assino. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 2 - 8 de agosto de 1960 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 2ª 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 8 de agosto de 1960. Presentes os seguintes diretores: Carlos Jordão 
da Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, Apolo Oliva Filho, Emílio Manso Vieira, Paulo Alves 
de Godoy, dr. Bertho Condé, Carlos Dias, Carlos d’Amico. Ausência justificada do dr. 
Paulo Toledo Machado. As 20,30 horas foi a reunião iniciada com a prece proferida pelo 
irmão Emílio Manso Vieira. Secretariou a reunião o irmão Apolo Oliva Filho o qual 
comunica a mesa que realizou em Campinas no dia 7 de agosto no Centro Espírita Antonio 
Carlos uma palestra em colaboração com a UME local. Sábado dia 13 de agosto irá para 
Araras o confrade Emílio Manso Vieira o qual realizará uma palestra na Biblioteca Pública 
dessa cidade, em preparação de ambiente para a realização da Semana Espírita local. 
Representará a USE no Conselho Federativo Nacional em 3 de setembro o confrade dr. 
Luiz Monteiro de Barros. Representará a USE na 4ª Região - Jacareí em 4 de Setembro o 
confrade Carlos Jordao da Silva. A seguir o sr. Paulo Alves de Godoy informa a mesa que 
estão sendo impresso na Tipografia Linotipo o próximo número do jornal Unificação no 
preço de Cr$ 19.000,00 pela tiragem de 5.000 exemplares. Ficou deliberado que a DE 
entrará em entendimentos com o Conselho Metropolitano Espírita para que os oradores 
que realizarem palestras na Federação Espírita na data designada para o CME sejam 
escalados pela DE. A seguir o dr. Luiz Monteiro de Barros informa a mesa que o sr. Pedro 
Granja e Herculano ires não farão parte do Conselho de Redação do jornal Unificação 
devido suas múltiplas ocupações. A Tesouraria apresenta o Balancete, onde é constatado 
um saldo disponível de Cr$ 14.894,50. Foi entregue ao sr. Carlos Jordão da Silva um 
cheque no valor de Cr$ 33.000,00 correspondente a seu adiantamento feito a USE para 
atender compromissos durante a gestão passada. Foi entregue a DE pela extinta Comissão 
das Solenidades do 1º Centenário da Codificação do Espiritismo um cheque no valor de 
Cr# 3.273,20 correspondente ao saldo existente no Banco referente a venda de Bônus 1º 
Centenário. A seguir o dr. Luiz Monteiro de Barros apresenta sugestões para o Regimento 
Interno dos Conselhos Regionais de UMEs e UDEs para ser apresentado na próxima 
reunião do Conselho Deliberativo Estadual a realizar-se no dia 11 de Setembro de 1.960. 
A seguir é comunicado a mesa que o sr. Etelvino Silva, funcionário da USE, entrará em 
férias a partir do dia 20 de agosto. As 22 horas, esgotados os assuntos a serem tratados, foi 
a reunião encerrada com a prece proferida pelo confrade Apolo Oliva Filho. Eu, 3º 
Secretário em exercício, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 3 - 22 de agosto de 1960 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 3ª 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 agosto do ano de mil novecentos e sessenta com a 
presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, Paulo 
Alves de Godoy, Carlos Dias, Carlos d’Amico e Paulo Toledo Machado. Precisamente as 
20,30 horas foi a reunião iniciada com a prece proferida pelo confrade Presidente. A seguir 
o sr. Secretário Geral lê o expediente: - Carta do Sanatório Jesus - Hospital para Psicopatas 
comunicando a inauguração em 16 de Agosto na cidade de Cruzeiro do referido Sanatório; 
Convite do Centro Espírita Irmã Branca da cidade de Lindóia reunião de confraternização 
das Famílias em comemoração do seu 5º aniversário de fundação; Da UME de Piquete 
cópia do Relatório da UME referente a 8ª Concentração da Mocidade do Vale do Paraíba 
realizada em 3 de Julho último; Convite do Centro Espírita Felix e Aquino Amor e 
Caridade para inauguração de sua sede própria situada a rua do Porto, 69-5 a realizar-se no 
dia 27 de Agosto as 203,0 horas. A seguir o sr. Paulo Toledo Machado informa sobre o 
Movimento Universitário que está se formando em São Paulo e suas finalidades. O sr. 
Presidente informa que a Federação Espírita do Estado de S. Paulo irá realizar o 2º Curso 
de Evangelização sobre os auspícios da USE. Solicita também o irmão Presidente para que 
se escreva cartas aos Diretores faltosos da DE, encarecendo suas presenças nas reuniões. O 
sr. Secretário Geral informa a mesa que a USE admitiu um menino para prestar serviços 
na sede no período das 13 as 17,30 horas. A seguir é tecido comentários sobre o Regimento 
Interno e Estatuto da USE. As vinte e três horas, esgotados os assuntos a serem tratados, 
foi a reunião encerrada com a prece proferida pelo confrade dr. Luiz Monteiro de Barros,. 
Eu, Terceiro Secretário em exercício, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
São Paulo, 22 de Agosto de 1960. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 4 - 29 de agosto de 1960 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 4ª (quarta) reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo, realizada em sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital. 
Aos vinte e nove dias do mês de agosto, do ano de mil novecentos e sessenta, às vinte e 
trinta horas, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, com a presença dos seguintes 
diretores: Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Dias e Apolo Oliva Filho. Feita a prece de abertura pelo sr. Presidente, passou-se a 
ordem do dia, constando do item primeiro a discussão do anteprojeto de Estatuto-Padrão 
para Centros Espíritas. Após ter sido apreciado e discutido, artigo por artigo, sugeridas 
várias supressões e alterações, foi, finalmente, aprovado o anteprojeto do Estatuto-Padrão, 
o qual será submetido à consideração e aprovação do CDE - Conselho Deliberativo 
Estadual. Com a palavra, o sr. Apolo Oliva Filho participa que, patrocinada pela União 
Municipal Espírita de Piracicaba, União Piracicabana e Mocidade Espírita de Piracicaba, 
proferiu palestra naquela cidade, no dia 28 de agosto, sob o tema “Deus é Espírito”. Ao 1º 
Tesoureiro, sr. Carlos Dias, foi entregue Cr$ 400,00, referentes à assinatura do jornal 
“Unificação” conseguidas pelo dr. Walter Acorsi, de Piracicaba. Foi-lhe entregue mais Cr$ 
700,00, recebidos do dr. Pedro José Pais, de Caçapava, em pagamento de sua cota de 
mantenedor. O Presidente Carlos Jordão da Silva participa que, juntamente com os 
diretores Carlos Dias e Emílio Manso Vieira, representará a Diretoria na reunião do 
Conselho Regional que se reunirá em Jacareí, no dia 4 de setembro próximo. Naquela 
cidade de Jacareí realizar-se-á, também, Semana Espírita, tendo sido designados para 
proferir palestras o sr. Apolo Oliva Filho, em 9/9/60 e sr. Ubiratãn Rosa em 11/9/60. Na 
reunião do Conselho Federativo Nacional, da Federação Espírita Brasileira, a realizar-se em 
3/9/60 representará a USE, no impedimento e ausência justificada do Presidente Carlos 
Jordão da Silva, o Vice-presidente dr. Luiz Monteiro de Barros. Comunica o sr. Carlos 
Jordão da Silva que, após o dia 12/9/60 deverá entrar em férias, por período de 30 dias. 
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente dá por encerrada a reunião às 22 horas, 
proferindo a prece de encerramento o dr. Luiz Monteiro de Barros. Para constar, eu, Apolo 
Oliva Filho, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será 
devidamente assinada. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 5 - 26 de setembro de 1960 
Diretoria Executiva 

 
Ata da quinta reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
Aos 26 dias do mês de setembro de 1960, às 20,30 horas, realizou-se a reunião da Diretoria 
Executiva da USE, com a presença dos diretores: dr. Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo 
Machado, dr. Bertho Condé, Carlos Dias, Carlos d’Amico, Emílio Manso Vieira, e Apolo 
Oliva Filho. Feita a prece de abertura pelo dr. Luiz M. de Barros, deu-se o início da reunião. 
O dr. Luiz M. de Barros encaminhou ao procurador dr. Bertho Condé expediente 
notificando irregularidades havidas no recenseamento feito em sua residência para 
providências cabíveis, inclusive, se for o caso, oficiar-se o IBGE. Lê, em seguida, minuta de 
carta, prefácio e artigo, a propósito de panfleto do C. E. Joana d’Arc, de Itararé, 
esclarecendo a posição da USE em face do mesmo, o qual deverá ser mimeografado para 
distribuição interna. Quanto ao IIo Curso Intensivo de Evangelizadores, o Secretário Geral 
diligenciará para a apuração de responsabilidade quanto às assinaturas da respectiva 
circular. Aprovou-se o aumento da tiragem do jornal Unificação de cinco mil para seis mil. 
Apolo Oliva Filho informa ter representado a USE na instalação da 21ª Região, sediada em 
Itapetininga, tendo sido eleito Presidente o Prof. Antenor Frederico Meyer e Secretário o 
sr. Eugênio Kitchner Torres, os quais representarão a 21ª Região no CDE. Fez a entrega ao 
Secretário-Geral de ata da fundação da UME de Buri. Proferiu palestra no C. E. Caminho 
de Damasco. Pela Secretaria foi entregue ao Prof. Emílio Manso Vieira expediente para 
verificar no Serviço Social do Estado as razões da cassação do registro do C. E. Apóstolo 
Mateus e Irmã Thereza. Foi lido o resumo das deliberações da última reunião do CDE, 
bem assim as providências tomadas. Foi lida carta do CME informando que, baldados 
esforços para a cobrança dos “bônus” do Centenário, solicita seja o débito estornado, o que 
foi aprovado. O Secretário-Geral distribuiu a cada diretor o plano bienal, para deliberação 
das atividades na próxima reunião. Pelo Tesoureiro foi apresentado balancete em 
26.9.1960, que apresentou a seguinte disponibilidade: Saldo no Banco Comercial Cr$ 
19.915,70. Saldo na Caixa Econômica Federal Cr$ 130,70, numerário na Secretaria Cr$ 
237,70, com um total de Cr$ 20.284,10. Nada mais havendo a ser tratado é encerrada a 
reunião às 22 horas, com prece de encerramento pelo sr. Paulo Toledo Machado. Para 
constar, eu, Apolo Oliva Filho, 1º Secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e 
aprovada será assinada, por quem de direito. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 6 - 10 de outubro de 1960 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 6ª Reunião da DE 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 dez de Outubro do ano de mil, novecentos e sessenta, com a presença dos seguintes 
diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, Apolo Oliva filho, Paulo 
Alves de Godoy, Paulo Toledo Machado, Carlos d’Amico, Carlos Dias, Emílio Manso 
Vieira, e o Presidente do CME Alberto Calvo. Precisamente as 20,30 horas é feita a prece 
de abertura pelo irmão Carlos Jordão da Silva. A seguir o sr. Secretário Geral informa a 
mesa que as consultas sobre o Recenseamento de 1.960 podem ser formuladas por meio 
de requerimentos no IBGE a rua Araújo 124. A seguir o confrade Benedito Alves, 
Presidente da Associação Espírita Apóstolo Matheus informa a De que a Assistência Social 
do Estado suspendeu a quota que a mesma tinha direito de receber como Instituição de 
Caridade. O confrade Emílio Manso Vieira prontificou-se a acompanhar nosso irmão ao 
Departamento de Assistência do Estado para averiguar a situação da referida entidade. O 
dr. Luiz Monteiro de Barros informa a mesa que recebeu uma carta da UME de Rio Claro 
onde é enviado um trabalho sobre Definições de Princípios Espíritas o qual é solicitado a 
publicação no jornal Unificação. O dr. Luiz deu pareceu para que não se publique pois há 
já um trabalho divulgado pela USE no qual é divulgado o mesmo assunto. O sr. Presidente 
informa a mesa que o sr. Etelvino Silva, funcionário da USE, pediu demissão do cargo que 
ocupava na USE. A DE irá admitir novo funcionário. O irmão Jordão informa que recebeu 
carta de Cachoeira Paulista onde remetem farto material sobre a OSCAL o mesmo está 
estudando o assunto para ser apresentado na próxima reunião do CDE. Para a 
Concentração de Itapetininga a ser realizada no dia 20 de Novembro de 1960 a tarde ficou 
de representar a DE o sr. Presidente Carlos Jordão da Silva. O sr. Alberto Calvo informa a 
mesa que está cogitando junto a Federação Espírita do Estado de S. Paulo a realização das 
solenidades de formatura dos Diplomandos da Escola Paulista de Medicina a ser realizada 
no dia 18 de Dezembro de 1.960 as 20 horas. Esgotados os assuntos a serem tratados, 
recebemos uma comunicação recebida pelo confrade Emílio Manso Vieira a qual serviu-
nos de incentivo para prosseguirmos nesse ideal de Unificação. As 22,30 horas foi a reunião 
encerrada, com a prece proferida pelo confrade Alberto Calvo. Ficou designado fazer-se 
uma reunião extraordinária da De para o próximo dia 17 de Outubro de 1.960. Eu, 3º 
Secretário em exercício, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 7 - 24 de outubro de 1960 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 7ª 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 quatro de Outubro do ano de 1.960 com início da reunião as 
20,40 horas com a presença dos seguintes Diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz 
Monteiro de Barros, Apolo Oliva filho, dr. Bertho Condé, Emílio Manso Vieira, Carlos 
Dias, Paulo Alves de Godoy, Paulo Toledo Machado, Apolo Oliva Filho e Carlos d’Amico. 
Teve início a Reunião com a prece proferida pelo confrade Jordão. A seguir o Secretário 
Geral lê carta datada desta data onde o sr. Etelvino Silva confirma a renúncia do cargo que 
o mesmo vinha ocupando junto a DE. Carta da UDE da 6ª Zona onde nos remetem a ata 
da eleição da diretoria atual. Carta da UME de Pirassununga onde comunicam a eleição 
da nova Diretoria. O sr. Secretário Geral informa a mesa que foram expedidos 5.710 
exemplares do jornal Unificação. Para a prévia de Sorocaba a referente a 14ª Concentração 
de Mocidades do Brasil Central a realizar-se de 30 de Março a 2 de Abril de 1961 ficou de 
representar a USE o sr. Apolo Oliva Filho. A Tesouraria apresenta o Balancete onde 
verifica-se que a situação financeira está normal. O sr. Emílio Manso Vieira informa a mesa 
que esteve no Departamento de Assistência Social do Estado verificando a situação da 
Associação Espírita Apóstolo Matheus junto ao Departamento do Estado sendo informado 
que a regularização da Assistência fornecida a referida Associação está dependendo de 
exibição de livros devidamente legalizados. As 22,30 horas, esgotados os assuntos a serem 
tratados, recebemos por intermédio do confrade Emílio Manso Vieira, uma manifestação 
mediúnica que serviu-nos de incentivo neste trabalho de Unificação. A seguir o irmão 
Carlos d’Amico orou as preces de encerramento dos trabalhos. Eu, 3º Secretário em 
exercício, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 8 - 14 de novembro de 1960 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 8ª 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 catorze de Novembro do ano de mil novecentos e sessenta com a presença 
dos seguintes diretores: dr. Luiz M. de Barros, dr. Bertho Condé, Paulo Toledo Machado, 
Carlos Dias e Carlos d’Amico. Ausência justificada do sr. Carlos Jordão da Silva. 
Precisamente as 20,40 horas o dr. Luiz dá início a reunião orando uma prece. A seguir no 
expediente é lida cartas de: Araraquara, Goiânia, São Roque, Campos do Jordão e da 
Mocidade Espírita de São José dos Campos a qual informa que estão planejando integrar 
na parte social da Mocidade “jogos de salão”. A seguir é elaborada a ordem do dia para a 
próxima reunião do CDE. O dr. Luiz apresenta o seu trabalho sobre o Estudo e parecer do 
movimento espírita da OSCAL o qual é apreciado pelos Diretores. Apresenta também seu 
parecer sobre o trabalho digo sobre o folheto “Como ser beneficiado” do confrade Oswaldo 
Polidelo. As 22,10, foi a reunião encerrada com uma prece orada pelo confrade Carlos 
Dias. Ficou designado fazer-se uma reunião extraordinária no próximo dia 21 do corrente. 
Eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 9 - 21 de novembro de 1960 
Diretoria Executiva 

 
Nota: No dia vinte e hum de novembro do ano de mil novecentos e sessenta não foi 
realizada a 9ª Reunião da DE da USE em virtude de falta de número da Diretoria 
 
3º Secretário Carlos d’Amico 
Presidente Carlos Jordão da Silva 
 





Ata # 10 - 28 de novembro de 1960 
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 a rua Santo Amaro, 362, na Capital do 
Estado de São Paulo no dia 28 de Novembro do ano de mil novecentos e sessenta conforme 
presença dos senhores diretores conforme livro de presença. Precisamente as 20,30 horas 
o sr. Presidente Carlos Jordão da Silva ora a prece de abertura da Reunião. Feita a leitura 
do expediente, a Diretoria aprovou a Ordem do Dia para a próxima Reunião do CDE. 
Segundo Curso Intensivo: - foram recebidos pedidos de inscrição dos jovens - Ildefonso 
Siqueira Vidal e Wanda Tavares, da cidade de Jundiaí. Plano Bienal: ficou decidido que o 
encaminhasse com a redação final para o CDE para o fim de ser aprovado em definitivo. 
Presidente Prudente: O sr. Manso Vieira faz relato de sua presença a Semana Espírita já 
realizada. CFN: - O sr. Luiz M. de Barros deverá comparecer a próxima Reunião quando 
dará conhecimento do trabalho realizado pela USE a respeito da OSCAL. 
Correspondência: Recebemos de São João da Boa Vista relatando trabalhos da UME local 
sendo notada nas atividades uma acentuada presença de elementos da OSCAL. Como o 
assunto da OSCAL ao CFN, na oportunidade será solicitada informação do seu 
representante. As 22,30 horas, esgotados os assuntos a serem tratados, o sr. Luiz M. de 
Barros ora a prece de agradecimento a Deus e a Jesus pelo amparo que recebemos e dá por 
encerrados os trabalhos. Eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 






