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Ata de 08 de junho de 2008 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e oito, realizou-se na sede da USE, 
na rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo, SP, a Reunião do Conselho 
Deliberativo Estadual (CDE) da União das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo– USE. Com início às 9:30h, em segunda chamada, por Pascoal Antonio Bovino, 
secretário geral, com a presença de representantes das USEs Municipais, 
Intermunicipais e Distritais anotado em livro próprio, registradas as justificativas de 
ausência de Attilio Campanini e Francis Fernando Lobo. Pascoal Antonio Bovino, 
secretário geral, conduziu a abertura, convidando Neli Del Neri Prado, segunda vice-
presidente, a ler texto do livro “Palavras de Vida Eterna”, e em seguida Paulo Ribeiro 
proferiu prece. José Antonio Luiz Balieiro, presidente, apresentou suas considerações 
na “palavra da presidência”, iniciando por comentar sobre os 61 anos da USE, 
completados esta semana. Pascoal apresentou, em seguida, o expediente, iniciando 
pela apreciação da ata da reunião anterior, que foi aprovada com observações e 
correções. Falou em seguida sobre o portal da USE na Internet, apresentando 
Aparecido José Orlando, que coordenará a atualização do portal, e que falou a 
respeito. Seguiu-se a explanação sobre nova aplicação, regionalmente, de um 
processo de capacitação administrativa, para dirigentes das casas espíritas, iniciando 
pela região de Ribeirão Preto, cuja primeira reunião será em 28 de junho. Convidou, 
em seguida, a que Rosana Amado Gaspar, segunda tesoureira, apresentasse o 
relatório da Tesouraria, que informou que a diretoria fez uma reserva a partir das 
contribuições sociais recebidas no início do ano, e que as dívidas estão todas em dia e 
programadas, inclusive com o poder público, e esclareceu várias dúvidas. Após, os 
departamentos tiveram a palavra, iniciando pelo Departamento de Orientação 
Doutrinária, em que Neide Schneider, assessora de Mediunidade, apresentou os 
resultados de pesquisa realizada sobre mediunidade. Julia Nezu Oliveira, diretora, falou 
sobre os Encontros sobre Mediunidade. Realiza também um Curso de Preparação de 
Monitores do ESDE na sede da USE, abrangendo a área metropolitana e regiões 
próximas. Pascoal informou que Wladisney Lopes da Costa substituiu Etevaldo de 
Souza Pereira no departamento do Livro, que solicitou seu afastamento, por motivos 
pessoais, continuando responsável pela Biblioteca da USE. Wladisney, que acumula o 
departamento de Finanças, falou então sobre o departamento do Livro, abordando 
sobre títulos que são disponíveis mas pouco procurados, e que são colocados à 
disposição em promoção. Foi ainda informado que Wladisney deixou a área de 
Assistência Espiritual do DOD, em que foi nomeado Aylton Guido Coimbra Paiva. 
Seguiu-se a apresentação do departamento de Comunicações, por Merhy Seba, 
falando sobre o jornal Dirigente Espírita e o planejamento estratégico da campanha 
“Evangelho no Lar e no Coração”, e apresentou Luiz Cláudio da Silva, que se integrou 
ao DC para trabalhar diretamente a divulgação desta campanha e falou sobre essa 
atividade. Balieiro comentou também sobre essa campanha e sua divulgação. A 
reunião foi, em seguida, suspensa por alguns minutos. Retomada a reunião, foi 
apresentado relatório sobre as propostas de alteração estatutária por Marília de Castro, 
em nome da comissão, que iniciou comentando sobre o Movimento em Defesa da 
Vida, que obteve êxito na recusa do projeto de liberalização do aborto. Expôs, em 
seguida, os principais pontos das alterações estatutárias, com as devidas justificações 
da comissão, e a proposta completa será enviada a todo o estado até o mês de 
setembro. Marília, como diretora de Orientação Administrativa e Jurídica, em seguida, 
alertou sobre o PL3021/2008, que afetará todas as instituições beneficentes e/ou 
assistenciais no país, pelo que se orienta à mobilização pela rejeição do projeto. 
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Balieiro apresentou agradecimentos aos membros da comissão pelo empenho no 
desempenho da tarefa, que demandou quatro anos. Na seqüência da pauta, Julia 
apresentou material a respeito de orientações doutrinárias às casas espíritas, com 
base no livro “Orientação ao Centro Espírita” e outros materiais de divulgação já 
disponíveis, que será revisto em 30 dias, com contribuição dos órgãos, e definido pela 
Diretoria Executiva, conforme decisão do Conselho por 21 votos, sem contradita. 
Balieiro, em seguida, abordou a questão da adequada utilização da logomarca da USE. 
Após, apresentou relato da programação e da estrutura do 14º Congresso Estadual de 
Espiritismo, no Centro de Convenções em Serra Negra, de 19 a 21 de junho de 2009. 
Foram indicados para integrar a Comissão Central do Congresso pelo CDE Waldemar 
Fabris, de Pirituba, São Paulo, Lamartins de Souza Gama, de Santos, e Carlos Alberto 
Correia Fonseca, de Ribeirão Preto. Pascoal colocou em votação o encerramento da 
pauta, aprovado por unanimidade. Finalmente Clodoaldo de Lima Leite, assessor de 
Relações Públicas, informou sobre sua eleição como representante da FEB para 
suplente no Conselho Nacional de Assistência Social. Conduzindo o encerramento da 
reunião, Pascoal cumprimentou a todos e lembrou que a próxima reunião será em 
Santos, dia 14 de dezembro de 2008. Balieiro lembrou da realização, em 31 de agosto, 
dos 6 Encontros Fraternos, em todo o estado. Pascoal convidou José Izuino da Silva 
para a prece. Eu, Antonio Carlos Amorim, primeiro secretário, secretariei a reunião e 
lavrei a presente ata, que será apreciada por todos e, em seguida, assinada. São 
Paulo, 8 de junho de 2008. 






