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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

11 de Janeiro
06 de Fevereiro

06, 20 e 27 de Março
24 de Abril

08 e 22 de Maio
05 e 19 de Junho
17 e 31 de Julho

21 e 28 de Agosto
04 e 18 de Setembro

09 de Outubro
06 e 20 de Novembro

11 de Dezembro



Ata # 11 - 11 de janeiro de 1961 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 11ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 

de São Paulo. 
 
Aos onze dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e sessenta e hum reuniu-se a 
Diretoria Executiva da USE, à rua Maria Paula no 122 - 5º andar, conj. 504, sede da 
Sociedade de Administração e Participação Rio Branco Ltda. e local onde funciona  a 
secretaria da AMEA - Associação Metropolitana Espírita de Assistência, com a presença dos 
seguintes senhores Diretores: Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Paulo Alves 
de Godoy, dr. Bertho Condé, Carlos Dias, Carlos d’Amico e Emílio Manso Vieira. 
Compareceram ainda os senhores dr. Wilson Ferreira de Mello, membro diretor do 
Departamento de Assistência Social da USE, e Orlando Polon, 1º Tesoureiro da AMEA - 
Associação Metropolitana Espírita de Assistência. Precisamente às 20,40 horas, com a prece 
proferida pelo Presidente, confrade Carlos Jordão da Silva, foi aberta a reunião. O sr. 
Presidente, após breves considerações, convidou o confrade Paulo Toledo Machado, 
Secretário Geral da USE, para que iniciasse a exposição do assunto, para o qual fora 
especialmente convocada esta Reunião da DE. O sr. Paulo Toledo Machado considera 
inicialmente as razões que motivaram a presente reunião, que, aliás, já deveria ter sido 
realizada, não fora as transferências sofridas à algum tempo atrás, a fim de mais uma vez, 
como já fizera anteriormente, perante esta mesma DE, esclarecer em definitivo a 
legitimidade da organização da AMEA como instituição vinculada e indissoluvelmente 
ligada a USE, através do seu Conselho Metropolitano Espírita, de modo a não mais suscitar 
dúvidas, quanto a natureza e legitimidade dessa ligação, sobretudo, entre os membros 
componentes da Diretoria Executiva. Em tais condições pede licença e passa a ler, de 
maneira pausada, os extratos feitos de Atas de Reuniões da DE, realizadas em: 3-4-54, 27-
12-54, 18-6-56, 25-6-56, 13-7-56, 27-8-56, 24-9-56, 25-11-56, 7-1-57, 14-1-57, 16-2-57, 21-1-
57, 6-7-57, 19-10-57, 4-11-57, 21-6-58 e 9-8-58, assim como extratos feitos de atas de 
reuniões do CDE, realizadas em 25-3-56, 2-9-56, 2-12-56, 10-3-57, 9-6-57, 8-9-57, 8-12-57 e 
9-3-58 por intermédio dos quais foram retratados, detalhados minuciosamente, todos os 
antecedentes e evolução das atividades, que culminaram na criação da AMEA, pelo 
Conselho Metropolitano Espírita. O sr. Paulo Toledo Machado esclarece, que naquela 
ocasião, como Presidente do CME, sempre procurou se acautelar nas execuções de medidas 
referentes ao assunto, visando sempre preservar a natureza do movimento como 
movimento real e efetivo da USE, dentro das bases gerais contidas na tese aprovada pelo V 
Congresso Espírita Estadual. Considera, ainda, que, não obstante, todo aquele 
processamento, que apresentou, assegure a legitimidade da AMEA, como organização 
vinculada a USE. O regimento interno do Conselho Metropolitano Espírita, caso nada 
houvesse anteriormente naquele sentido, asseguraria, ainda, assim, a legitimidade desse 
movimento, conforme encontramos disposto no Capítulo II - artigo 17º e parágrafo 1; 
artigo 18 alínea 1 e alínea 3, artigo 19 alínea 1 e Capítulo IV artigo 20 e letra b, artigo 21 
e artigo 24. Desta forma, feita a exposição, pede ao sr. Presidente, que fixe em definitivo o 
seguinte ponto: que a AMEA é entidade vinculada e indissoluvelmente ligada a USE. A 
seguir o sr. Presidente oferece a palavra aos demais Diretores, a fim de ser esclarecida 
alguma dúvida, caso tivessem, salientando, que há estava plenamente ao par do assunto e 
que o confrade Paulo Toledo Machado, em ocasião oportuna, tivera a gentileza de relatar-
lhe todo o antecedente desta questão, assim como as relações da AMEA com a Sociedade 



que se propôs beneficiá-la. O sr. Emílio Manso Vieira diz, que, com relação aos Estatutos 
da AMEA, teria alguma observação a fazer, e que aguardaria ocasião oportuna. O sr. Paulo 
Toledo Machado pede ao sr. Emílio Manso Vieira, que fizesse essas observações, no 
momento, de vez que estavam reunidos, na ocasião, para resolver qualquer dúvida que 
houvesse. O sr. Manso Vieira diz que lhe parecia que os Estatutos da AMEA não a prendia 
a USE, admitindo que pudesse ocorrer, no futuro, desvinculação. O sr. Toledo Machado 
esclarece, que os Estatutos da AMEA foi elaborado com o concurso do dr. Bertho Condé 
e que a forma jurídica adotada de Associação Civil ao invés de Fundação, foi justamente 
recomendada pelo dr. Luiz, Curador de Resíduos, que esclareceu que a Sociedade em forma 
de Fundação teria sempre uma Sociedade de terceiros e que para o nosso caso seria mais 
útil a forma de Associação Civil. O dr. Bertho Condé usando da palavra recorda que de 
fato elaborara os Estatutos e que tivera o especial cuidado de fixar a vinculação indissolúvel 
da AMEA a USE, através do seu Conselho Metropolitano, conforme consta, de maneira 
irrevogável, a discussão própria do artigo 35. A AMEA, esclarece ainda o dr. Bertho Condé, 
de acordo com os seus Estatutos, estará perenemente ligada a USE. O sr. Manso Vieira 
aceita a explicação do dr. Bertho Condé e, em continuação outros assuntos são discutidos, 
usando da palavra diversos Diretores inclusive o dr. Wilson Ferreira de Mello, que disse 
que dado o pequeno espaço de tempo, que a AMEA dispõe para dar início aos seus 
trabalhos objetivos, o assunto deveria ser resolvido com mais presteza. O confrade 
Presidente diz que particularmente não tem dúvida de que se deva dar todo o apoio a 
AMEA, porém manifesta que o assunto deveria ser apreciado assim em conjunto para 
firmar-se uma resolução. O sr. Paulo Toledo Machado pede ao sr. Presidente, por uma 
questão de ordem, que, expostas as razões como foram, fixe-se e submeta-se a voto, aquele 
ponto: Que a AMEA é entidade vinculada e indissoluvelmente ligada a USE. O sr. 
Presidente diz que, a seu ver, não havia mais nenhum dúvida a respeito e pede aos demais 
Diretores que se pronunciem, sendo que, neste sentido, convidados, um por um, a se 
manifestar, todos são unânimes em reconhecer esse aspecto. O sr. Presidente diz que a USE 
dará integral apoio a AMEA, e que se interessará pelo Instituto Educacional, 
recomendando não se fazer publicidade objetivando a Universidade, que é um ideal de 
todos nós a ser atingido no futuro, mesmo para não dar armas aos nossos opositores. 
Distingue o aspecto comercial desenvolvido pela Sociedade que beneficiará a AMEA, 
dizendo que a USE nada tem a responder nesse tocante, posto que a AMEA é beneficiária. 
Individualmente reconhece e manifesta confiança que o plano em execução alcançara o 
fim visado. O sr. Paulo Toledo Machado pede licença para em continuação propor a DE 
mais uns pontos: diz que resolvida a primeira questão, como Presidente da AMEA desejava, 
todo acesso ao Jornal Unificação, não só, para o noticiário comum, como inclusive para 
lançar uma Edição Especial de divulgação do Instituto Educacional, o que foi aprovado, 
sendo que o custeio da Edição Especial ficaria a cargo da AMEA ou da Rio Branco. Ficou 
também esclarecido que a Rio Branco pode fazer publicidade no jornal Unificação nas 
condições de anunciante. Depois o sr. Paulo Toledo Machado ainda pede licença a DE 
para fazer divulgação e dar publicidade ao Plano Bienal e Programa Assistencial da AMEA, 
o que também foi aprovado. Ainda o sr. Paulo Toledo Machado esclarece que vem 
orientando os confrades de Presidente Prudente para organizar a Assistência Regional 
Espíritas, digo, a Associação Regional Espírita de Assistência da 25ª Região, sobre o que 
daria oportunamente informações mais detalhadas. Sobre o Jornal Unificação o sr. Paulo 
Toledo Machado diz que teria uma proposta a fazer oportunamente caso a Diretoria 
admitisse em princípio a organização do nosso órgão como empresa de publicidade, gráfica 
ou Editora. Debatido ligeiramente o assunto, o sr. Paulo Toledo Machado ficou de 



apresentar futuramente um estudo a respeito. O Dr. Wilson Ferreira de Mello diz que 
promoverá a reestruturação do Departamento de Assistência da USE, visando a execução 
das atividades a ele inerente. As 22,45 horas, antes da prece proferida pelo dr. Wilson 
Ferreira de Mello, manifestou-se um mentor espiritual, por intermédio do confrade Emílio 
Manso Vieira, que entre outras palavras de estímulo, disse: que “a Seara aí está e o 
instrumento de trabalho também”, “nestas condições fácil seria de deduzirmos o que 
pretendia falar” e finaliza: que “os frutos pertencerão ao Senhor”. E nada mais havendo a 
registrar, eu, Carlos d’Amico, Terceiro Secretário em exercício, lavrei a presente ata, a qual 
assino com os demais presentes. 
 
Assinaturas. 
 















Ata # 12 - 6 de fevereiro de 1961 
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 cidade de São 
Paulo, com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de 
Barros, Paulo Toledo Machado, Carlos Dias e Paulo Alves de Godoy. À hora regimental, 
no dia 6 de fevereiro de 1961, o sr. Presidente deu por aberta a reunião com uma prece. 
Passando-se ao expediente foram lidas as seguintes cartas: da União Municipal Espírita de 
Bauru, comunicando a próxima realização da Semana Espírita de Bauru, de 30 de setembro 
a 3 de outubro de 1961; do Conselho Regional Espírita de Fernandópolis, datada de 28 de 
janeiro de 1961 solicitando informações e dando apoio ao Movimento de Unificação sob 
os seus variados aspectos; da UME de São Caetano do Sul, comunicando a, ou melhor, da 
Mocidade Espírita Allan Kardec, de São Caetano do Sul, demonstrando a intenção de 
formar a UME local, pedindo esclarecimentos e convidando membros da DE para o 
trabalho. Carta enviada ao Conselho Regional da 21ª Região agradecendo a doação de 
10.000 selos feita por aquele órgão à USE. Passando-se à ordem do dia foi pelo Presidente 
e Secretário-Geral abordado os seguintes assuntos: Caso da OSCAL - o sr. Presidente teceu 
vários comentários sobre esse assunto e que havia sido enviado àquela instituição uma carta 
pedindo a convocação de uma reunião conjunta, após obter aquiescência da União Espírita 
Mineira, para estudos e discussões em torno da posição daquele organismo face ao 
Movimento de Unificação. Concomitantemente foi enviada carta à União Espírita Mineira 
em torno do mesmo assunto e solicitando aquiescência para aquela reunião que poderá ser 
realizada em Belo Horizonte em época a ser livremente escolhida. Pelo confrade Monteiro 
de Barros foi sugerido que a comissão que irá abordar esse assunto planifique os seus 
trabalhos com base nos seguintes itens: a) movimento nacional; b) a curda do corpo físico 
e o Espiritismo; c) cisão ou dispersão de força; d) ligação com as entidades espíritas já 
existentes; e) a doutrina em face da programação da OSCAL (perigo ou adulteração 
doutrinária); f) André Luiz e Kardec. Foi decidido o envio de uma carta e telegrama de 
congratulação ao dr. Francisco Carlos de Castro Neves, ex-presidente da USE, pela 
nomeação ocorrida para o cargo de Ministro do Trabalho. - Ficou designado o 3º ou 4º 
domingo do mês de março, para a ida a Botucatu para tratar do assunto referente à doação 
à USE de um terreno naquela cidade, por parte do confrade Carlos Dias, foi sugerido que 
se aproveitasse o ensejo para a realização de uma Concentração Regional naquela região. - 
Em tempo: compareceu à presente reunião o diretor Apolo Oliva Filho. Nada mais 
havendo a tratar, foi a reunião encerrada às 21,50 horas com uma prece proferida pelo 
confrade Paulo Alves de Godoy, tendo em seguida, o sr. Presidente encerrado os trabalhos. 
E, eu, 2º Secretário, que a presente ata lavrei, dou fé e assino. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 14 - 06 de março de 1961 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 14ª 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 cidade de S. Paulo com a 
presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz M. de Barros, Apolo Oliva 
Filho, Carlos Dias, Carlos d’Amico, Emílio Manso Vieira. Precisamente as 20,30 horas foi 
iniciada a reunião com a prece proferida pelo confrade Presidente. No expediente cartas 
aos senhores conselheiros sobre a reunião do CDE a ser realizada em 12 do corrente. Carta 
do mesmo confrade comunicando a necessidade de aumentar a tiragem do jornal 
Unificação para sete mil exemplares. A DE autorizou esta tiragem. O confrade Apolo Oliva 
Filho comunica a mesa que esteve no dia 26 de fevereiro na UME de Mogi Mirim. Informa 
também que esteve em 4 de março na UME de Catanduva onde tomou parte na palestra 
local. Pede o mesmo confrade que seja publicado no jornal Unificação programação das 
palestras. Expediente: Carta da UME de São José dos Campos informando de 26 de março 
a 2 de abril será realizada a Semana Espírita de São José dos Campos. O sr. Presidente 
solicita que se mande exemplares do jornal Unificação a todos os membros do Conselho 
Nacional. Carta do Centro Espírita Irmã Carolina comunicando a realização de uma 
reunião no dia 12 de março de 1.961 as 15 horas. A DE transferiu para o CME para 
representar nessa reunião, visto ser realizada nesta data a reunião do CDE. Da União 
Distrital da 3ª Zona convite para a 2ª Exposição de Desenhos e Pinturas que a mesma 
realizará de 12 a 26 de março e solicitam ao sr. Presidente da USE para romper a fita de 
inauguração. O sr. Presidente estará presente. A DE referendou ao sr. Presidente e Vice-
Presidente de não mandar o trabalho da OSCAL para Belo Horizonte. O dr. Luiz M. de 
Barros propõe que se acabe com o Conselho de Redação do jornal Unificação, que fique a 
cargo do Departamento de Publicidade. Levar o caso ao CDE a proposta de extinção do 
Conselho de Redação. A Tesouraria apresenta plano de contas. Terminados os assuntos a 
serem tratados, recebemos uma manifestação mediúnica pelo confrade Emílio Manso 
Vieira que veio nos incentivar na divulgação dos postulados de Cristo. As 22,20 horas 
encerrou-se a reunião com a prece proferida pelo irmão dr. Luiz M. de Barros. Eu, 3º 
Secretário, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 15 - 20 de março de 1961 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 15ª Reunião da DE realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro 362 na 
Capital do Estado de São Paulo no dia 20 de março de 1961 com a presença dos seguintes 
diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz M. de Barros, Emílio Manso Vieira, Apolo Oliva 
Filho, Paulo Toledo Machado, Carlos Dias, Carlos d’Amico. Precisamente as 20,30 horas 
foi iniciada a reunião pelo presidente o qual orou a prece habitual. A seguir o sr. Secretário 
Geral comunica a mesa que expediu telegramas ao sr. dr. Mario Altenfelder Silva, d. d. 
Diretor do Serviço Social dos menores do Estado e ao Governador do Estado de São Paulo 
Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto em sinal de desagrado sobre as reportagens de um 
repórter do Diário da Noite, a propósito da Casa da Criança André Luiz. Telegrama 
Botucatu comunicando o impedimento da DE estar presente na Concentração local. 
Recebido carta do Grupo João Evangelista pedindo adesão a USE do grupo. Carta de São 
José dos Campos comunicando de 26 de março a 2 de abril a 9ª Semana Kardeciana. O sr. 
presidente estará presente no dia 29 de março para abrilhantar a Reunião. Carta da UME 
de Rio Claro comunicando a realização da Semana Espírita de 11 a 18 de abril de 1.961. 
Ficou deliberado apoiar a Campanha Brasileira de Defesa da Escola Pública e sua 
divulgação. Sobre os estatutos padrão ficou de convocar a Comissão para estudar o assunto. 
O dr. Luiz apresenta seu trabalho sobre Kardec. Este trabalho ficará em poder do sr. Carlos 
Jordão da Silva para apreciação. O sr. Secretário Geral informa a DE que admitiu um 
funcionário na Secretaria da USE com os vencimentos mensais de Cr$ 10.000,00 (dez mil 
cruzeiros). Ficou deliberado expedir telegrama de congratulações ao sr. Herculano Pires 
sobre sua designação do presidente a República em São Paulo. A seguir recebemos a 
manifestação mediúnica de um mentor espiritual que veio incentivar nossos trabalhos. As 
22,40 horas foi a reunião encerrada com a prece proferida pelo confrade Apolo Oliva Filho. 
Eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 16 - 27 de março de 1961 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 16ª Reunião da diretoria executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado de 
S. Paulo, realizada em sua sede social à rua Santo Amaro, 362, na Capital do Estado de São 
Paulo, no dia 27 de março de 1961. À hora regimental o presidente deu por aberta a 
reunião com uma prece feita pelo confrade Paulo Alves de Godoy e com a presença dos 
seguintes membros diretores: Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de Barros, Carlos Dias, 
Emílio Manso Vieira, Paulo Toledo Machado e Paulo Alves de Godoy. Após a leitura do 
expediente pelo sr. Secretário Geral foi lido e discutido um trabalho do confrade dr. Altivo 
Ferreira em torno da OSCAL, tendo discorrido amplamente sobre o mesmo o confrade dr. 
Luiz Monteiro de Barros, discordando de alguns tópicos e sugerindo uma nova redação do 
mesmo, ficando esse assunto para ser discutido oportunamente. O confrade Emílio Manso 
Vieira discorreu sobre o assunto atinente ao ensino religioso nas escolas, fornecendo vários 
subsídios em torno do mesmo. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada às 
22,40 horas, com uma prece proferida pelo confrade Luiz Monteiro de Barros, e 
comunicação recebida espiritualmente pelo médium Emílio Manso Vieira, e, eu que a 
presente ata lavrei, dou fé e assino. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 17 - 24 de abril de 1961 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 17ª reunião da diretoria executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado de 
S. Paulo, realizada em sua sede social, à R. Santo Amaro, 362, nesta Capital, no dia 24 de 
abril de 1961. À hora regimental o presidente sr. Carlos Jordão da Silva deu por aberta a 
reunião, após a prece de abertura, sendo constatada a presença dos seguintes membros da 
Diretoria: Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo Machado, Paulo 
Alves de Godoy, Apolo Oliva Filho, Emílio Manso Vieira, Carlos Dias, Bertho Condé e 
Alberto Calvo. Foi lida, de início, a ata da última reunião, aprovada com a seguinte 
retificação a respeito da OSCAL: “Trabalhos apresentados pelo dr. Luiz M. de Barros e 
Altivo Ferreira, encaminhados ao sr. Carlos Jordão da Silva para fazer uma síntese, 
submetendo-a, após, à Comissão Especial criada pelo CDE”. Delibera a Diretoria, a 
propósito, remeter dita síntese dos assuntos a serem tratados entre a USE e a OSCAL à 
Diretoria dessa organização em Belo Horizonte, enviando cópia ao Pres. Da União Espírita 
Mineira. Assunto seguinte abordado dizia respeito ao folheto “Como ser beneficiado”, de 
autoria do sr. Osvaldo Polidoro. O trabalho, aprovado na Comissão de Doutrina e pelo 
CDE, é alvo de reparos e sugestões por parte do sr. Paulo T. Machado, voltando o trabalho 
ao dr. Luiz M. de Barros para dar nova forma ao mesmo, submetendo-o, novamente à 
Comissão de Doutrina. Pelo Secr. Geral foi entregue a cada diretor cópia do projeto de 
Estatuto-Padrão para Centros Espíritas, para serem feitas sugestões até a próxima reunião 
da DE. Para a confecção do certificado de adesão à USE serão solicitadas sugestões ao 
desenhista, confrade Vicente Orciolo e outros. Pelo sr. Apolo Oliva Filho, é entregue e lido 
o relatório do Depto. de Mocidades da USE a respeito da 14ª CME Brasil Central e Estado 
de São Paulo, que será publicado no “Unificação”. A próxima Concentração terá por 
cidade-sede Araçatuba, sendo pres. do Conselho Diretor o confrade dr. Orlando Ayrton 
Toledo. O pres. Carlos Jordão da Silva, tendo em mãos missiva do CFN informa que em 
reunião de 1.4.1961 daquele órgão máximo da Unificação, aprovou-se proposta do 
representante da USE São Paulo, para que cada Diretoria de Sociedade Federativa 
Estadual, nomeie um dos seus membros para estudar os assuntos relacionados com os 
trabalhos de Unificação no Estado, em sintonia com as resoluções do CFN, através dos 
conselheiros-representantes. Foi lida carta-convite para a Semana Espírita de Ribeirão 
Preto, realizada de 16 a 23/4/61 com a presença do Vice-presidente da DE da USE, dr. 
Luiz Monteiro de Barros. Foi lida carta do detento Daniel M. Souza, solicitando 
colaboração em prol da sua liberdade, que é encaminhada ao irmão presidente para 
diligências. Foi lida carta da UME de Assis, convidando a USE - DE para a 2ª Concentração 
Regional Espírita em Assis, nos dias 27 e 28 de maio vindouros. Pelo presidente é entregue 
o impresso contendo a posição do CFN em relação ao ensino religioso nas escolas, para 
completar o estudo solicitado no CDE pelo CRE sediado em Itapetininga. Informa o 
secretário-geral que o jornal “Unificação” deverá sofrer aumento ponderável, em virtude da 
Instrução no 204 da Sumoc, extinguindo o sistema de câmbio de custo para importação de 
papel, pelo que serão envidados esforços visando obter publicidade, capaz de assegurar a 
venda do jornal ao preço normal. No próximo número do jornal será publicada tabela de 
preços para publicidade. Pelos confrades Dante Gandolfi e Zélia Cunha Gandolfi, que 
representam o Dep. de Educação da USE na Confraternização de Evangelizadores realizada 
em janeiro último em Curitiba (Paraná) é encaminhado um relatório, acompanhado de 
pasta, contendo as conclusões alcançadas naquela Confraternização. O relatório será 



publicado no “Unificação”. Com a palavra o presidente diz que na última reunião do CDE, 
aprovou-se a realização de um programa de comemorações do Centenário do Auto de Fé 
em Barcelona, quando foram queimados pela Igreja, em praça pública, obras espíritas. É 
de opinião que tal comemoração seria contra-indicada, pelo caráter de provocação que 
representaria. O sr. Presidente propõe e a DE aprova que a matéria seja incluída na pauta 
da próxima reunião do CDE para reconsideração. Pelo 1º Tesoureiro Carlos Dias são 
encaminhados os seguintes assuntos: 1) Solicita ao procurador uma minuta de escritura de 
doação de terreno em Botucatu; 2) Solicita ao presidente, para fins de contabilização, 
relação de despesas das viagens ao Rio de Janeiro, para participar das reuniões do CFN, 
para registro como donativo à USE; 3) Para evitar atraso no depósito de cheques ao Banco, 
consultará quanto à possibilidade, ou, se haverá necessidade de uma procuração do 
Presidente; 4) Durante o mês de maio se ausentará de São Paulo em gozo de férias devendo 
ser substituído pelo 2º Tesoureiro; 5) Solicita aos sócios mantenedores que atualizem os 
seus débitos. Com a palavra o sr. Vice-presidente lembra da existência de três trabalhos da 
Comissão de Doutrina em tramitação na DE, estando um distribuído ao sr. Paulo A. 
Godoy, outro ao sr. Paulo T. Machado e outro ao sr. Emílio Manso Vieira, solicitando as 
devidas providências. O 1º Secretário solicita ao sr. Secretário-Geral providências para a 
remessa de cartas às várias Mocidades Espíritas da Capital, solicitando-lhes que designem 
dois representantes para fins de constituição do Depto. de Mocidades da USE. Pede o sr. 
Presidente seja solicitado relatório de atividades da Comissão de Evangelização da Criança 
criada no passado. Faz a prece de encerramento o dr. Alberto Calvo. Para constar, ninguém 
mais usando da palavra o presidente encerrou a reunião, mandando que eu, 1º Secretário, 
lavrasse a presente ata, a qual lida e achada de acordo, vai por ele assinada e por mim que 
a subscrevo. 
 
O 1º Secretário (Ass.) Apolo Oliva Filho 
Presidente da Diretoria (Ass.) Carlos Jordão da Silva 
 
Assinaturas. 
 













Ata # 18 - 8 de maio de 1961 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 18ª Reunião da Diretoria Executiva da USE, realizada em sua sede social, à R. Sto 
Amaro, 362, nesta Capital, no dia 8 de maio de 1961, com a presença dos srs. Carlos Jordão 
da Silva, Luiz M. de Barros, Paulo T. Machado, Apolo Oliva Filho, Carlos d’Amico, Carlos 
Dias, e Emílio Manso Vieira. À hora regimental o presidente deu por aberta a reunião, 
proferindo prece de abertura. Os trabalhos caracterizaram-se pelos seguintes assuntos: I) 
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. II) Deliberou-se escrever ao sr. Vicente S. 
Netto participando que a De deferiu o assunto relativo às comemorações do Auto de Fé 
(Barcelona) para a próxima reunião do CDE, para novas considerações. III) O presidente 
comunica que em 28.5 próximo, às 10 hs, haverá reunião do CRE (Taubaté), e inauguração 
de livraria espírita, com orador a cargo do Club Jornalistas Espíritas, devendo a DE fazer-
se representar. IV) Representará a USE na reunião do CRE (Lins) o sr. Secretário-Geral. V) 
Foi lida carta do CRE (Campinas) consultando a respeito de personalidade jurídica para 
UME poder adquirir imóvel. A DE é de opinião que seja dada procuração para adquirir-se 
o imóvel em nome da USE e, por outro instrumento a USE a cederá em usufruto. VI) Lida 
carta do Secretário da UME de Piquete sr. Manoel da Cunha, abordando assunto ligado à 
variedade de entidades federativas estaduais. Que se responda esclarecendo que as três 
entidades citadas estão integradas na USE e que a perda do caráter federativo será questão 
de compreensão e tempo. VII) Lida carta da UME de Caçapava, encaminhando relatório 
da 9ª Conc. Moc. Espíritas do Vale do Paraíba, de que será feita síntese para o “Unificação”. 
VIII) Lida carta do cons. Dr. Walter Acorsi (Piracicaba) em que dá anuência ao trabalho-
síntese da USE para a OSCAL. IV) O sr. 1º Tesoureiro faz uma exposição verbal da situação 
financeira; os pagamentos estão em dia. X) O sr. Emílio Manso Vieira entrega vários 
cartazes alusivos à Campanha de Defesa da Escola Pública. Sobre o assunto, delibera-se 
remeter ofício ao Min. F. C. Castro Neves, expondo as razões pelas quais os espíritas se 
colocam em defesa da escola pública, pedindo sua valiosa interferência junto ao Pres. da 
República, caso o projeto seja encaminhado ao Chefe do Executivo. XI) Para a próxima 
reunião do CDE é estabelecida a seguinte Ordem do Dia: a) Expediente; b) Assuntos 
Departamentais (Doutrina - “Kardec e a Unificação”; c) Assuntos pendentes (movimentos 
paralelos; obras controvertidas). Para melhor desenvolvimento dos trabalhos será 
mimeografado o regimento interno das reuniões do CDE. XII) Feita concentração, pela 
mediunidade de Emílio Manso Vieira, bela mensagem é transmitida, chamando a atenção 
dos dirigentes do movimento de unificação para três aspectos: assistencial, doutrinário e 
social. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o Presidente encerra a reunião, com prece 
proferida pelo sr. Apolo Oliva Filho. Dessa reunião eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata 
que lida e aprovada, vai pelo Presidente assinada e por mim que a subscrevo: 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 19 - 22 de maio de 1961 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 19ª Reunião da DE da USE, realizada em sua sede social, no dia 22 de maio de 
1.961, com a presença do sr. Carlos Jordão da Silva, Luiz M. Barros, Paulo T. Machado, 
Apolo O. Filho, Emílio M. Vieira, Paulo A. Godoy e Wilson F. de Mello. A prece inicial é 
proferida pelo Presidente. A seguir é feita a leitura da ata anterior (aprovada). Dr. Wilson 
F. de Mello dá esclarecimentos sobre o Curso de Espiritismo que pretende dar pela USE, 
na sede da LEESP. Foi lida a cópia da carta enviada ao Ministro Castro Neves sobre o 
projeto de Diretrizes e Bases da Educação. Lida carta em que a UDE da 4ª Zona comunica 
ter assumido a direção do Abrigo de Cegos Sta Cruz e participa a eleição da nova diretoria. 
Expedidas as convocações para a próxima reunião do CDE. Lida carta da Umesp indicando 
os srs. Rodrigues Ferreira e Orlando Oliveira para o Dep. Mocidades da USE. A carta-
consulta do C. E. Calvário do Céu vai ao CDE. Lida carta em que a U. E. Baiana comunica 
nova diretoria. Lida carta de Laguna Sta Catarina, pedindo coleção do Unificação. Em 
relação ao artigo do sr. Arnaldo S. Thiago, sobre “Novos Rumos à Experimentação 
Espírita”, tendo em vista os objetivos da USE e em face à polêmica com o sr. J. H. Pires a 
DE desaconselha a publicação. Lida carta de Dois Córregos participando envio de registro 
com valor. Lida carta de Lins a respeito do êxito da última Semana Espírita. Lida carta da 
UME de Rio Preto pedindo informes sobre a Comissão de Evangelização da Criança. Carta 
de Taubaté, participando a inauguração da Livraria Espírita “Cairbar Schutel”e realização 
de Reunião do Conselho Regional. Ofício sobre instalação do Mov. Universitário Espírita 
no dia 3/6/61 na Faculdade de Direito. Na reunião do CFN representará a USE o dr. Luiz 
M. de Barros. O sr. Wilson F. de Mello constituirá Comissão para integrar o Dep. de 
Assistência, devendo submeter o plano à apreciação da DE da USE. Resolveu-se fazer uma 
reunião da DE em 5/6/61 para tratar do Estatuto-Padrão. Dr. Luiz M. de Barros propõe 
que se estude a extinção do Conselho de Redação do jornal Unificação, dada à 
impossibilidade do seu funcionamento, ou, então, a substituição do seu nome no mesmo. 
Nada mais havendo por se tratar, após prece de encerramento, o presidente encerra a 
reunião e manda que eu, 1º secretário, lavrasse a presente ata, que lida e achada de acordo 
vai por ele assinada e por mim que a subscrevo. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 21 - 5 de junho de 1961 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 21 Reunião da DE da USE realizada em sua sede social sita à rua Santo Amaro 362 
no dia 5 de junho de 1.961 com a presença dos srs. Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz M. de 
Barros, Emílio Manso Vieira, Paulo Alves de Godoy, Carlos Dias, dr. Bertho Condé e 
Carlos d’Amico e Dante Gandolfi. Precisamente as 20,30 horas é iniciada a Reunião com 
a prece proferida pelo irmão Presidente. A seguir foi lida a ata anterior a qual foi aprovada. 
Dr. Luiz M. de Barros informa que esteve na reunião do CFN. É aprovado o estatuto padrão 
para Sociedades Espíritas. Precisamente as 22,50 horas, esgotados os assuntos a serem 
tratados é encerrada a reunião com a prece proferida pelo confrade Dante Gandolfi. Eu, 3º 
Secretário em exercício, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 
 





Ata # 22 - 19 de junho de 1961 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 22ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo realizada na sua sede social, sita a rua Santo Amaro 362 na Capital do Estado 
de São Paulo no dia dezenove de junho do ano de mil novecentos e sessenta e um com a 
presença dos seguintes Diretores: - Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Dias, Emílio Manso Vieira e Carlos d’Amico. Precisamente as 20,30 o sr. Presidente 
dá início a reunião proferindo a prece de abertura. O sr. Jordão informa o envio de 
telegrama ao Senado da República protestando sobre Diretrizes e Bases da Educação 
assinado pelo Presidente e Secretário. No expediente é lida a) carta do Sanatório João 
Evangelista convidando a USE para a solenidade do 8º Aniversário de sua fundação, no 
dia 5 de Julho de 1.961 as 20,30 horas. Representará a USE o dr. Luiz Monteiro de Barros. 
b) Carta OSCAL Organização Social Cristã André Luiz marcando a 1ª reunião com a 
Comissão da USE para 8 e 9 de Julho. A DE aprova para o 2º domingo de Agosto. c) 
Congresso de Cegos Espíritas é enviado Extrato do Regimento o qual é apreciado pela DE. 
d) Gráfica Linotipo a qual informa devido a instrução 204 o papel aumentou de preço 
sendo os mesmos a elevar o preço do jornal Unificação a partir de 1º de Junho de Cr$ 
10.000,00 por edição de 7.000 exemplares. Dr. Luiz entrega a Secretaria seu trabalho 
“Kardec e o movimento de unificação dos Espíritas” para a mesma datilografar. 
Precisamente as 22,25 horas, esgotados os assuntos a serem tratados, foi a reunião 
encerrada com a prece proferida pelo presidente. Eu, 3º secretário em exercício, lavrei a 
presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 23 - 17 de julho de 1961 
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 dezessete de julho de mil novecentos e sessenta e um com a presença 
dos seguintes membros: Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, dr. Bertho Condé, 
Carlos Dias, Carlos d’Amico, dr. Wilson Ferreira de Mello e Dante Gandolfi. Precisamente 
as 20,30 horas o sr. Presidente dá início a reunião proferindo a prece de abertura. A seguir 
é lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir o sr. Secretário Geral lê o expediente: 
Cartas de Bauru, Ribeirão Preto, Barretos, Itararé, Jacareí, Cachoeira. Concentração de 
Marília: representará a USE o Paulo Toledo Machado e dr. Wilson Ferreira de Mello. Da 
Sinagoga remetem Cr$ 4.000,00 referente ao pagamento de selos e jornais e pedem a 
remessa do extrato de seu débito em conta corrente. Da 10ª Zona acusa o recebimento da 
Circular ref. a Selos USE. Tesouraria foi deliberado inventariar os móveis e utensílios da 
USE bem como os livros existentes. Jordão informa que foi convidado para tomar parte no 
Congresso de Jornalistas Espíritas. Departamento de Mocidades expõe seus problemas. 
Precisamente as 22 horas, esgotados os assuntos a serem tratados, foi a reunião encerrada 
com a prece proferida pelo confrade Dante Gandolfi. Eu, 3º Secretário, lavrei a presente 
ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 24 - 31 de julho de 1961 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 24ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, realizada em sua sede, sita a rua Santo Amaro 362 na Capital do Estado de 
São Paulo no dia trinta e um de julho de mil novecentos e sessenta e um com a presença 
dos srs. Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, Apolo Oliva Filho, Paulo Alves 
de Godoy, Emílio Manso Vieira, Carlos Dias, Carlos d’Amico e Dante Gandolfi. 
Precisamente as 20,30 é dado início a Reunião com a prece proferida pelo irmão Jordão. A 
seguir é lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir o confrade Apolo Oliva Filho 
secretaria a reunião passando a dar conhecimento a mesa das seguintes cartas recebidas: a) 
UME de Santo André 11ª Semana Espírita patrocinada pelo UME de Santo André a 
realizar-se de 22 a 29 de Outubro de 1.961 foi indicado o confrade Apolo para representar 
a DE. b) Jacareí enviam programa da 7ª Semana Espírita a realizar-se de 3 a 10 de Setembro, 
solicitam oradores; c) Irmã Maria Thereza / Lar das Crianças anexo a Associação Espírita 
Apóstolo Matheus a qual solicita a interferência da DE junto ao Prefeito da Capital para a 
transferência da Escola Municipal que funciona no terreno da referida Associação para 
outro local; d) OSCAL designando a data para a Reunião da DE com os mesmos para o 
dia 12 de Agosto de 1961. Jordão informa ter recebido carta da Sociedade Beneficente 
Cristã através do sr. Sebastião Paiva o qual pede a interferência da USE junto a Herculano 
Pires e Castro Neves, para a oficialização do Espiritismo como Religião. As 22,45 é 
encerrada a reunião com a prece proferida pelo irmão Carlos Dias. Eu, 3º Secretário, lavrei 
a presente ata e assino. 
 
Assinaturas. 
 





Ata # 25 - 21 de agosto de 1961 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 25ª reunião da Diretoria Executiva da USE, realizada em vinte e um de agosto de 
1.961, com a presença dos srs. Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de Barros, Apolo 
Oliva Filho, Carlos Dias, Bertho Condé e Emílio Manso Vieira. Prece inicial proferida pelo 
Presidente Carlos Jordão da Silva. Leitura e aprovação da atas anteriores. Presta o sr. 
Presidente informes sobre a reunião que se deveria realizar entre a Diretoria da OSCAL e 
a Comissão da USE; em virtude de doença à última hora de que se viu acometido a 
Comissão da USE não pode seguir viagem; foram enviados dois telegramas justificando. 
São lidas cartas da UME de Bauru, comunicando a realização de Semana Espírita de 
27/9/1961 a 3/10/1961. Carta da UME de Araraquara, cientificando a nova composição 
dos órgãos do CRE e UME e comunicando a realização de Semana Espírita de 2 a 8 de 
outubro. Ofício da Comissão de Sindicância da Secretaria da Agricultura, pedindo 
informações sobre o sr. Alan Soares, de Presidente Bernardes, presidente do C. E. 
Humberto de Campos, e que está sendo submetido a inquérito. Pergunta o ofício se ele 
recebe remuneração pelo cargo de presidente do Centro Espírita. Responder esclarecendo 
que todo e qualquer diretor de entidade espírita nada recebe pelos cargos que ocupam. 
Quanto à consulta objetiva nada se pode adiantar pela inexistência de elementos no 
fichário. Melhores informações podem ser obtidas com o CRE Presidente Prudente, 
devendo fornecer endereço. Escrever à redação do jornal “Esperança” de Ibitinga 
congratulando-se pela inauguração e fazendo votos que seja veículo da Unificação. O 
Tesoureiro Carlos Dias faz apreciação geral da situação financeira, que não é boa. Menciona 
a alta de preço na confecção do jornal, e informa que para ser mantida a qualidade do 
papel, ficará mais caro cerca de Cr$ 8.000,00 por edição. Delibera a DE: Desde que a 
impressão é boa, sem borrões de tinta, seja confeccionado em papel “linha d’água”, até à 
normalização financeira da USE. O Vice-presidente dr. Luiz Monteiro de Barros informa 
que, na última reunião do CFN da FEB, propôs a realização de uma reunião Regional de 
Estados (Minas, Rio, Guanabara, S. Paulo, Paraná, Sta Catarina e R. G. Sul), com o objetivo 
de apreciar problemas comuns de ordem geral: Doutrina, Organização, Assistência, 
Educação, Publicidade, Mocidades, etc. Delibera-se que na próxima reunião da DE em 
28/8/1961 cada diretor de departamento apresente sugestão dos itens que comporão o 
temário, o qual após apreciação do CDE será levado ao CFN. O sr. Emílio Manso Vieira 
presta esclarecimentos sobre o andamento das gestões com o objetivo de fusão da AMEA e 
IEE. Impõe-se a reforma dos estatutos da AMEA. É de opinião que a AMEA deveria possuir 
um Conselho Superior, sem ter uma Diretoria Executiva, que existiria só no IEE, eleita por 
aquele Conselho, residindo aí a dificuldade. O presidente pede relatório escrito, para dar 
conhecimento ao CDE, onde nasceu a ideia. A seguir, é lido o programa da Comemoração 
do 1º Centenário do Auto de Fé de Barcelona que será realizada pela Confederación 
Espiritista Argentina, do qual o presidente dará conhecimento ao CFN, em sua próxima 
reunião, propondo o envio de mensagem congratulatória. A prece de graças é feita pelo dr. 
Luiz Monteiro de Barros. Na próxima reunião será organizada a pauta para os trabalhos da 
reunião do CDE em 10/9/1961. O plano espiritual traz a sua palavra de fé nos destinos da 
Unificação, através do irmão Emílio Manso Vieira. Às 22,15 hs o presidente encerra a 
reunião. Para constar eu, 1º secretário, lavrei a presente, a qual lida e aprovada, vai por ele 
assinada e por mim que a subscrevo. 
 
Assinaturas. 









Ata # 26 - 28 de agosto de 1961 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 26ª Reunião da DE da USE realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro 362 
no dia vinte e oito de agosto do ano de mil novecentos e sessenta e um, com a presença dos 
seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz M. de Barros, dr. Bertho Condé, Carlos 
Dias, Carlos d’Amico. Precisamente as 20,30 horas é iniciada a reunião com a prece de 
recolhimento a Deus, feita pelo confrade Jordão. Na ausência do sr. Secretário Geral é 
deixado de ler o expediente pelo motivo de encontrar-se em poder do mesmo. O 
Departamento de Doutrina faz diversas considerações sobre a doutrina. Precisamente as 
21,35 horas é encerrada a reunião com a prece proferida pelo confrade Carlos Dias. Eu, 3º 
Secretário, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 
 





Ata # 27 - 04 de setembro de 1961 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 27ª Reunião da DE da USE, 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, Emílio Manso Vieira, Carlos Dias, Paulo Toledo Machado e Carlos 
d’Amico. As 20,30 horas é iniciada a reunião com a prece proferida pelo confrade Jordão. 
A seguir é lida e aprovada a ata da reunião anterior. No expediente o sr. Secretário Geral 
informa sobre a 7ª Semana Espírita de Jacareí a realizar-se de 3 a 10 de Setembro de 1.961. 
É sugerido fazer-se propaganda no rodapé do jornal Unificação sobre a convenção a realizar-
se em julho de 1.962. Todo o elemento que sai para o interior falar sobre a Convenção. 
Fica em pauta para a próxima reunião carta da OSCAL. O sr. Secretário Geral faz a sugestão 
para aumentar o preço do jornal Unificação de Cr$ 5,00 para Cr$ 10,00 o preço do 
exemplar, em virtude da alta sofrida na impressão do mesmo. É deliberado publicar-se n 
próximo n’mero do jornal, um aviso sobre o aumento do jornal a partir do número 
subsequente, para uma preparação psicológica dos leitores. É sugerido pelo sr. Secretário 
Geral e aprovado pela DE a remessa da quota de selos da USE para os CR e UMEs feita 
anualmente isto justificado pela alta das tarifas postais. Precisamente as 22,10 horas é 
encerrada a reunião com a prece proferida pelo confrade Paulo T. Machado precedida pela 
manifestação mediúnica por intermédio do sr. Emílio Manso Vieira. Eu, 3º Secretário, 
lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 







Ata # 28 - 18 de setembro de 1961 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 28ª reunião ordinária da diretoria executiva da USE, realizada em 18 de setembro 
de 1961, com a presença dos diretores Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Paulo Toledo Machado, Apolo Oliva Filho, Emílio Manso Vieira, Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, Carlos d’Amico. A abertura e prece inicial feita pelo sr. Presidente. Lidas e 
aprovadas as atas anteriores. No expediente foram deliberados os seguintes assuntos: a) 
Carta da UME de Sto André, solicitando colaboração para Semana Espírita de 22 a 29 de 
outubro vindouro: são designados os seguintes oradores da DE dia 22/10/61 Emílio 
Manso Vieira; dia 23/10 Apolo Oliva Filho; dia 25/10 Paulo Alves de Godoy. b) Pedido 
verbal da UME de S. Vicente ao Secretário-Geral da USE, para indicação de orador para 
solenidade comemorativa do reencarne do Codificador Allan Kardec, no dia 1º de outubro 
de 1961: é designado o sr. Apolo Oliva Filho. c) Na 10ª Concentração de Mocidades 
Espíritas do Vale do Paraíba, em Cachoeira Paulista, representou a USE o sr. Dante 
Gandolfi. d) Na Semana Espírita de Jacareí recentemente realizada foram oradores e 
representantes da USE Paulo A. Godoy e Apolo Oliva Filho. e) Apolo Oliva Filho 
comunica ter representado a USE na Semana do Livro Espírita realizada em Bragança 
Paulista, abordando o tema: Bezerra de Menezes - Apóstolo da Unificação. f) Pelo 
Secretário-Geral foram lidas cartas pedindo informes da Comissão de Evangelização da 
Criança; estando inativa resolveu-se convocá-la para uma reunião com o Dep. de Educação 
da USE no 3º sábado de outubro às 14 horas. g) Foi lida carta da UME de Itapetininga 
participando o encerramento das suas atividades e do CRE da 21ª região. Deliberou-se 
marcar uma reunião da DE da USE com aquele CRE em 15/10/1961, na cidade de 
Itapetininga. h) Consultar por telegrama a diretoria da OSCAL em B. Horizonte sobre a 
possibilidade de fixar-se a data de 6 a 10 de outubro para a reunião conjunta com a USE. 
No caso de confirmação, telefonar a Altivo Ferreira e Walter Acorsi. i) O Secretário-Geral 
comunica haver estado com o sr. Juiz de Menores dr. Aldo de Assis, a pedido daquela 
autoridade, tratando assunto pertinente à campanha do Diário do Norte sobre possível 
discriminação religiosa da parte do Diretor do Serviço de Menores. Foi acertada visita do 
Presidente e Secretário-Geral da USE com o diretor do S.S.M., bem como à diretoria da 
Casa da Criança “André Luiz”. j) Delibera-se marcar para o dia 12/11/1961 a reunião do 
CDE da USE, a última desse ano. Dar notícia no jornal Unificação. k) Concentração dos 
Estados Centro-Sulino - o esquema de assuntos será debatido na próxima reunião. l) O sr. 
Carlos Dias - Tesoureiro - apresenta minuta de circular a ser enviada aos órgãos da USE, 
para a qual oferece sugestões novas o sr. Secretário-Geral. Faz ainda a leitura do balancete 
em 31 de agosto de 1961. Com prece por Apolo Oliva Filho e comunicação espiritual 
através de Emílio Manso Vieira, o sr. Presidente encerra a reunião às 22,15 hs, da qual eu, 
1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. 
 
Assinaturas. 







Ata # 29 - 9 de outubro de 1961 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 29ª 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 cidade de São 
Paulo, no dia 9 de outubro de 1961, as 20,30 horas com a presença dos seguintes diretores: 
Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de Barros, Apolo Oliva Filho, Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias e o membro do Departamento de Mocidades, Dante Gandolfi. Justificada a 
falta do Secretário-Geral, Paulo Toledo Machado por ter ido a Santos para tomar parte na 
Semana Espírita que se realiza naquela cidade. - Com prece proferida pelo sr. Presidente, 
Carlos Jordão da Silva, foi a reunião dada por aberta. O 1º Secretário, lendo o expediente, 
apresentou a edição comemorativa do 1º Centenário do Auto de Fé de Barcelona, do órgão 
“Espiritismo e Unificação” publicado na cidade de Santos; Telegrama da “Oscal” 
comunicando a impossibilidade da realização da reunião programada para ser levada a 
efeito em Belo Horizonte, no mês de outubro; Cartas da “UDE” da 17ª Zona sobre 
autorização para abertura de movimento bancário; projeto de publicação de opúsculo sobre 
orientação de trabalhos de natureza doutrinária, conforme aprovação do CDE, em reunião 
de 25 de junho de 1961; comunicando a realização de uma caravana de 150 pessoas 
representantes de centros componentes da 17ª Zona aos confrades componentes da UME 
de Sorocaba; carta da UME de Sorocaba comunicando novo endereço; idem comunicando 
a instalação da Biblioteca Ambulante Espírita do Ipiranga. - Com referência a circular 11/7, 
ficou assentado que futuramente todos os documentos e circulares versando sobre assuntos 
relevantes devem ser submetidas à apreciação do presidente antes da remessa; Deve ser 
corrigida naquela circular a data da reunião do CDE de 10 para 12 de novembro; Lida 
carta da Federação Espírita do Rio Grande do Sul sobre a eventualidade da realizaçao de 
Seminário Nacional para estudo e debate dos problemas fundamentais que cabe aos órgãos 
direcionais do Espiritismo Brasileiro, conforme proposta do dr. Luiz Monteiro de Barros 
no CFN e transmitido ao Rio Grande do Sul pelo confrade dr. Ney da Silva Pinheiro. - O 
Presidente abordou questão atinente à publicação de um artigo do sr. José Rodrigues no 
“Espiritismo e Unificação” em torno das relações entre a USE e a AMEA, ficando assentado 
que se deve obedecer o mais estrito critério no sentido de não haver confusões em torno 
de ambas sociedades, pois, os propósitos da USE se dirigem exclusivamente no campo da 
Unificação. - O sr. Presidente ficou de abordar esta questão novamente por ocasião da 
reunião do próximo CDE. - Jornal “Espiritismo e Unificação” - a diretoria deliberou por 
medida de prudência, em virtude de certas referências que não exprimem a realidade em 
vários artigos não permitir a remessa do jornal “Espiritismo e Unificação” juntamente com 
o órgão “Unificação”. O sr. Tesoureiro apresentou o balancete de 30 de setembro de 1961 
o qual foi analisado e aprovado. - Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada às 
22,10 horas com prece proferida pelo confrade Apolo Oliva Filho, e eu, 2º Secretário, que 
a presente ata lavrei dou fé e assumo. 
 
Assinaturas. 









Ata # 30 - 6 de novembro de 1961 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 30ª Reunião da DE da USE 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, dr. Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo Machado, Emílio Manso Vieira, 
Carlos Dias e Carlos d’Amico. As 20,40 horas é iniciada a reunião com a prece proferida 
pelo irmão Emílio Manso Vieira. A seguir é lida e aprovada a ata da reunião anterior. O sr. 
Secretário Geral lê o expediente: a) Movimento Bancário Espírita carta solicitando a sala 
da USE para suas reuniões as 4as feiras das 20 as 22 horas. A DE concedeu em caráter 
precário; b) Carta da Organização Social Cristã André Luiz comunicando a impossibilidade 
da realização da reunião no mês de outubro de 1.961; c) Câmara Municipal de Adamantina 
- ofício a USE congratulando-se com o aniversário de Allan Kardec no dia 3 de Outubro; 
d) UME de São Roque cópia da ata; d) UME de Ribeirão Preto pergunta sobre a 
personalidade jurídica da UME; e) Movimento Universitário Espírita comunica sua 
campanha para o Natal dos filhos de presos; f) Relação das palestras da X Concentração de 
Mocidades Espíritas do Vale do Paraíba. O sr. Emílio Manso Vieira comunica a DE que 
esteve presente na abertura da Semana Espírita de Santo André. Com referência a ata da 
reunião anterior no trecho “com referência a circular 11/7 ficou assentado que 
futuramente todos os documentos e circulares versando sobre assuntos relevantes devem 
ser submetidas a apreciação do Presidente antes da remessa”, o sr. Presidente pediu 
desculpas ao sr. Secretário Geral sobre a interpretação desse trecho assim como a DE, volta 
atrás das deliberações desse ponto. A seguir o sr. Presidente propõe a mesa que seja vedada 
a entrada de pessoas estranhas nas reuniões da DE, tendo a mesa aprovado esta proposta. 
Esgotados os assuntos a serem tratados, foi a reunião encerrada as 22.25 horas com a prece 
proferida pelo irmão Carlos Dias. Eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 







Ata # 31 - 20 de novembro de 1961 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 31ª Reunião da DE da USE realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro 362 
na Cidade de São Paulo, no dia 20 de novembro do ano de mil novecentos e sessenta e 
um, com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de 
Barros, Apolo Oliva Filho, Carlos Dias e Carlos d’Amico. Ausência justificada de Paulo 
Toledo Machado, dr. Bertho Condé e Emílio Manso Vieira. Precisamente as 20,30 horas é 
iniciada a reunião secretariada pelo irmão Apolo Oliva Filho. É lida e aprovada a ata da 
reunião anterior. No expediente são lidas as seguintes cartas: a) Guarani d’Oeste comunica 
a fundação da UME de Jales em 8 de outubro p. p.; b) Carta de Miguel Cardoso dos Santos 
pergunta sobre Colégios Espíritas para internação de seus filhos - localização; c) Carta de 
São Carlos de Clovis Ramos está organizando um movimento paralelo ao da USE. D) 
Telegrama de Porto Alegre de José Simões de Mattos sobre Seminário. O sr. Apolo 
comunica a mesa que representou o Departamento de Mocidade da USE no 14º 
Aniversário da Mocidade Espírita de Mogi Mirim em 18 e 19 de novembro. O sr. Presidente 
solicita ao Secretário que expeça cartas aos Diretores da DE relembrando as datas das 
reuniões 2ª e 4ª segundas feiras do mês. O sr. Tesoureiro expõe a situação financeira. O dr. 
Luiz solicita que se congratule ao dr. Eurípedes de Castro pela presidência da Liga Espírita 
do Estado de São Paulo. Precisamente as 21,45 horas é encerrada a reunião com a prece 
proferida pelo irmão Carlos Dias. Eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 







Ata # 32 - 11 de dezembro de 1961 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 32ª Reunião da DE da USE realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro 362 
na Capital do Estado de São Paulo no dia 11 de Dezembro de 1961 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 e Carlos d’Amico. Precisamente as 
20,30 horas é iniciada a reunião com a prece proferida pelo irmão Jordão. Secretariou a 
reunião o irmão Apolo. O sr. Presidente solicita a Secretaria para convocar os diretores da 
DE com dois dias de antecedência para as reuniões da DE. Coincidindo a data da próxima 
reunião da DE com o Natal, ficou designada a próxima reunião para a 2ª segunda feira de 
Janeiro de 1962. No expediente são lidas as seguintes correspondências: a) Club dos 
Jornalistas Espíritas os quais comunicam que enviarão artigos para serem publicados no 
jornal Unificação; b) Centro Espírita Irmã Carolina reunião de confraternização em 16 de 
Dezembro de 1961: representará a DE o confrade Paulo Alves de Godoy. O sr. Apolo Oliva 
Filho comunica a mesa que representou a DE no dia 3 de Dezembro na 17ª Região em 
Guaratinguetá. O dr. Luiz Monteiro de Barros comunica a mesa que representou a USE 
na Reunião do Conselho Federativo Nacional. Concentração Sul Sulina a realizar-se na 
Semana Santa ficou deliberado solicitar aos representantes do CDE para indicarem 
membros que possam integrar as várias Comissões que deverão elaborar teses sobre os 
seguintes assuntos: Doutrina, Mocidade, Educação, Assistência Social e Unificação. Ficou 
deliberado enviar cartas as Patrocinadoras e Federativas que enviarem trabalhos para essa 
Concentração. Será realizada no Rio de Janeiro na Semana Santa o Congresso de. Cegos. 
A seguir o sr. Carlos Dias apresenta a mesa o Balancete encerrado no dia 30 de Novembro 
de 1961. Precisamente as 22,30 horas é encerrada a reunião com a prece proferida pelo 
irmão Luiz. Eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 






