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Ata de 6 de setembro de 2008 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE, em sua sede, em 6 de setembro 
de 2008, com a presença dos diretores anotada em registro próprio, com início às 14h, 
com leitura por Neli Del Nery Prado, 2ª vice-presidente, de texto de “O Evangelho 
segundo o Espiritismo”, e prece por Raimundo Nonato Porto. José Antonio Luiz Balieiro, 
presidente, encaminha o início com apresentação da pauta, sem reparos. Rosana Amado 
Gaspar, 2ª tesoureira, apresentou balancete da livraria e da diretoria, com comentários de 
Raimundo. Balieiro comentou sobre as contribuições sociais e os cooperadores do 
Programa USE de Relacionamento. Sugeriu que se façam apresentações fechadas do filme 
“Bezerra de Menezes”. Em seguida, entrando nos assuntos de secretaria, foram feitos 
comentários sobre as atividades e tarefas de união, papel da USE. Registrou-se carta sobre 
o aniversário da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. Em relação aos departamentos, foi 
confirmado o encontro a acontecer em Luiz Antonio, região de Ribeirão Preto, sobre 
Infância Espírita. Foi suspenso o encontro Estadual sobre Educação, que seria realizado 
em 5 de outubro. Foi lembrado do encontro Estadual de Comunicações, programado 
para 25 e 26 de outubro. Foram também apresentados comentários a respeito do trabalho 
com a infância, em que haverá encontro com representantes da FEESP e da Aliança 
Espírita Evangélica. Em seguida, Paulo Ribeiro, 1º vice-presidente, informou sobre as 
propostas de aquisição de nossa sede, e transferência da USE para outro imóvel. 
Apresentada a proposta e projeto, foi decidido formar comissão para encaminhamento 
dos estudos preparatórios, coordenado por Paulo e com Rosana e Amorim, ficando todos 
os demais convidados a cooperar na busca de locais e debate dos projetos. Sobre a Bienal 
do Livro Wladisney Lopes da Costa, diretor do Livro, comentou a respeito dos resultados, 
destacando a campanha “Evangelho no lar e no coração”. Foi comentado da adequação 
do espaço desfrutado pela USE. Sobre os Encontros Fraternos, Paulo comentou a 
respeito do ocorrido em Caraguatatuba, informando que houve a enfatização da 
convivência fraterna entre as casas, com  a presença de 30 pessoas, 8 casas, 2 regionais. 
Wladisney falou sobre a reunião em Mauá, com 62 pessoas, de 16 casas, 2 regionais, em 
que o aspecto mais anotado foi a dificuldade em tratar as questões burocráticas e 
organizacionais. Rosana apresentou também relato sobre a reunião. Neli informou sobre 
a reunião em Assis, com 80 pessoas, 7 casas, 3 regionais, destacando a presença de jovens, 
de várias cidades. Julia Nezu Oliveira, diretora de Orientação Doutrinária, também 
comentou o encontro. Balieiro informou que em Ribeirão Preto havia 20 pessoas, de 2 
regionais, que teve a participação de Pascoal Antonio Bovino, secretário geral, e Merhy 
Seba, diretor de Comunicações. Balieiro comentou que em Moji-Mirim havia 70 pessoas, 
16 casas, de 5 regionais, também com destaque para a participação de jovens e tendo 
como mote a organização do 14º Congresso. Resultou no total em 262 pessoas, 14 
regionais participantes do evento. Em seguida comentou-se sobre ESDE, que tem 
acontecido uma ampliação dos grupos de estudo. Sobre Capacitação há a preparação dos 
materiais, que serão aplicados em breve. Sobre o 14º Congresso, houve conversações na 
reunião fraterna de Moji-Mirim, com o tema central “Na vivência do amor pelos 
caminhos da educação”. Foram tomadas as providências necessárias à reunião do CA de 
amanhã. A reunião foi encerrada às 18:30h, com prece de Wladisney. Eu, Antonio Carlos 
Amorim, secretariei a reunião e lavrei a presente ata que, após lida e discutida, será por 
todos assinada. 



Ata de 4 de outubro de 2008 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE, em sua sede, em 4 de outubro 
de 2008, com a presença dos diretores anotada em registro próprio, com início às 13:40h, 
José Antonio Luiz Balieiro, presidente, fez leitura do texto “Na obra do Cristo”, e prece 
por Wladisney Lopes da Costa, diretor do departamento do livro. Balieiro encaminhou o 
início da reunião com comentários sobre a proposta de venda (troca) da sede, informando 
que existe uma comissão encarregada de analisar as ofertas de imóveis para troca, 
composta pelos diretores Paulo Ribeiro 1º vice-presidente, Antonio Carlos Amorim 1º 
secretario e Rosana Amado Gaspar 2ª tesoureira, Paulo informou que hoje foram feitas 
visitas a 2 imóveis  oferecidos para troca pelo imóvel atual da sede da USE, o imóvel da 
rua Duarte Azevedo foi o que obteve aprovação de todos os que visitaram o local (Paulo, 
Rosana, Balieiro, Wladisney, Pascoal e Souza). Será informado que há interesse por este 
imóvel, e posteriormente apresentaremos os detalhes de construção. Seguindo a pauta da 
reunião Balieiro solicitou que fosse tratado o assunto das finanças da USE. Rosana 
informou que a reserva financeira atual é de R$ 7.000,00 e os valores a vencer até o final 
do ano superam este valor. No mês de outubro a previsão é que haja equilíbrio entre 
despesas e receitas. Nos meses de novembro e dezembro há previsão de déficit se não 
houver aumento de faturamento. Balieiro solicitou a todos os diretores para contactar os 
órgãos solicitando os pagamentos atrasados do PUR (Programa USE de relacionamento), 
contribuição social e jornal. Wladisney irá preparar uma lista atualizada das casas e órgãos 
da área metropolitana. Balieiro ficará encarregado de fazer o levantamento das casas e 
órgãos do interior. Balieiro propôs que seja feita uma relação de 100 contribuintes para 
uma contribuição única de R$ 200,00. Será enviada uma carta com boleto de cobrança. 
Rosana e Raimundo solicitarão à Edmeia a atualização da relação dos pagamentos 
atrasados. Balieiro informou que houve uma reunião dia 7 de setembro ultimo entre os 
representantes da região de Santos e Baixada Santista e o presidente e vices da USE para 
tratar das reuniões do CA e CDE previstas para Santos em dezembro próximo e em 
função de problemas surgidos propõe que a reunião aconteça em São Paulo. Aprovada a 
proposta por todos os presentes haverá um contato com o representantes de Santos e a 
oficialização por escrito da informação a todos os órgãos. Balieiro informou que na 
próxima reunião do CFN em Brasília nos dias 7 e 8 de novembro, a USE deverá ser 
representada pelo presidente Balieiro, o secretario geral Pascoal Antonio Bovino, Julia 
Nezu diretora do Departamento de Orientação Doutrinaria e Marilia de Castro diretora 
do Departamento de orientação administrativa e jurídica. A USE apresentará uma 
proposta para aprovação nacional da campanha do Evangelho no Lar. Balieiro informa 
que dias 18 e 19 de outubro será realizado o 6º CONEC (CONGRESSO DE 
ESPIRITISMO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS) em Serra Negra e solicita a presença de 
representantes da Diretoria neste evento, Pascoal ficou encarregado de representar a USE. 
Marilia de Castro informa que há uma luta nacional contra o projeto de lei que altera as 
exigências para as empresas voltadas aos trabalhos de assistência social, e que ela esta 
representando o movimento espírita. Marilia informa que a comissão de reforma de 
estatuto já está fazendo a revisão final das propostas de alteração do estatuto da USE, 
finalizando amanhã, para ser enviado via correio eletrônico para todos os órgãos, para 
discussão e aprovação final na próxima reunião do CDE. Julia Nezu solicita informações 
sobre o encontro estadual do ESDE. A reunião foi encerrada às 17:0h, com prece de 



Clodoaldo de Lima Leite. Eu, Pascoal Antonio Bovino, secretariei a reunião e lavrei a 
presente ata que, após lida e discutida, será por todos assinada. 












