
    Conselho Nacional Serra do Brasil 

                Ata da 215ª Reunião da DE/CP do CNSB 

Ata da Ducentésima Décima Quinta Reunião da Diretoria Executiva do Conselho 
Pleno do Conselho Nacional Serra do Brasil, realizada virtualmente aos cinco de 
fevereiro de 2022. Com início às 08:30 conforme, convocação e pauta expedida 
dentro do prazo legal, com as presenças consignadas no link do aplicativo Google 
Meet, reuniram-se os membros do CNSB. O IS Ulysses Antônio Sebben, (Secretário 
Executivo), saudou a todos e iniciou a reunião com oração, Hino, Meditação e 
Reflexão do Evangelho (Mc 6,30-34). Salmo 91, recitado pelos IS presentes à 
reunião. Leitura breve (2Pd 3,13-15ª) e preces. Próxima reunião prevista 
para14/05/2022. Total de participantes da reunião 16 IS. Ausência: IS Luiz Albino, 
por motivo particular. IS Oraida Medeiros (Conselhos Regionais) estava 
impossibilitada de falar, mas enviou mensagem parabenizando a todos, pela 
excelente reunião. Foi apresentado e aprovado o Calendário de Atividades do 
CNSB, para 2022. IS Ginaldo (Vice Presidente de Expansão) passa a palavra para o 
IS Aroldo Frederico, (Tesoureiro) para o Demonstrativo Financeiro de 2021- Saldo 
R$ 4.027,62. Saldo c/Poupança e FVSJ R$ 61.591,48, Trimestralidade R$ 
48.674,36. Aprovação Resolução 001/2021 e 002/2022 o qual foi conferida ajuda aos 
Seminários de Curitiba (PA) R$ 3.000,00 e Palmares (PE) R$ 2.000,00. Déficit R$ 
26,600,00, mas já apresentada e aprovada a Previsão Orçamentária para o ano de 
2022. Possíveis soluções para o déficit: a) Aumento de 200 novos Serranos 
contribuintes, b) Criação de grupo ‘Membros Beneméritos’, em número mínimo de 
50, contribuindo com R$ 50,00 mês. Ficando aprovada a opção ‘b’. IS Ginaldo passa 
a palavra ao Presidente Marcílio Augusto para falar sobre o Plano de Ação. A IS 
Hilda Queiros (Formação de Liderança) fala sobre o assunto. O plano será de 
continuidade do 2021, com as formações reiniciando o curso a cada 15 dias. Será 
voltado para os novos Coordenadores Distritais e Regionais. Houve um encontro 
com os assuntos a serem abordados. O IS Ginaldo, fala sobre a volta do Curso de 
Formação que, está prevista para o mês de março. Para a abertura está sendo 
planejada a presença de Dom Francisco Biasin (Assistente Episcopal) para que, o 
mês de março seja trabalhado sobre o Sínodo. IS Ginaldo passa a palavra ao IS 
Alcides Dachery (Encontros de Formação e Espiritualidade). Pede aos 
Coordenadores Distritais e Regionais que, marquem data dos Encontros de 
Formação e Espiritualidade para o ano de 2022 e façam a comunicação. Citando o 
exemplo do IS Jorge Tonet da Regional II PR, onde já existem 5 (cinco) Encontros 
programados. Com a palavra o IS João Rodini (Fundo Vocacional Junípero Serra), 
sobre a venda do livro 60 anos do Serra que foi uma grande ajuda ao FVJS e 
confirma o início das vendas do próximo livro sobre São Junípero Serra. IS Ginaldo 
passa a palavra ao IS Fernando Barreto (Romaria Nacional) que espera poder 
realizar a Romaria Nacional entre os dias 18 a 20 do mês de novembro do corrente 
ano e desejando que aconteça de forma presencial. Na próxima reunião em 14 de 
maio, será definida uma posição. A IS Célia Maria (Presidente Eleita) deseja que sua 
posse seja em Aparecida, na Convenção Nacional. Na ausência do IS Luiz Albino 
(Vice Presidente de Comunicações) o IS Ulysses Sebben (Secretário Executivo), fala 
sobre a situação atual da revista o Serra dizendo que o custo com correios e gráfica 



está muito alto, necessitando de aumento nas assinaturas. Pede as comunidades 
que assinem a revista, deixando uma sugestão: para 5 assinaturas da revista pagar 
4 assinaturas e assim por diante. Assim não teria prejuízo, pois será mais rentável 
que enviando uma revista. Com a palavra IS Francisco Gurgel (Vice Presidente de 
Vocações), solicitando ao IS Alcides Dachery que coloque em pauta Vocações. Não 
de um modo geral, pois Vocações desperta curiosidade e acham que é para padre e 
freira. É muito mais abrangente. O IS Ginaldo (Vice Presidente de Expansão) 
registrando o trabalho de Expansão feito no Pará. Um trabalho em equipe na 
formação de duas Comunidades na Regional Norte, uma em Santarém e outra em 
Óbidos. Aguardando retorno do Arcebispo Dom Zanone do pedido feito, através de 
carta para Feira de Santana ter uma Comunidade Serra. Também boas perspectivas 
para mais uma Comunidade Serra em Salvador e outra em Itaporanga, Sergipe. IS 
Jorge Tonet (Coordenador Regional Sul II) comunicando uma nova Comunidade em 
Nova Cantu, PR, com possibilidade de mais uma em Apucarana, PR. IS Ginaldo 
passa a palavra para o IS Roberto Sebben (Representante Internacional) que fala 
sobre a comunicação que está mais fácil, através dos grupos da internet. Foi enviado 
ao Serra Internacional um relatório com as atividades do Serra Brasil. Em relação a 
contribuição, ficaram isentos os anos de 2020/2021, voltando no ano de 2022 e 
acusa o recebimento da fatura no valor de US 1.727,01 relativo ao primeiro 
semestre. Mas está sendo solicitado para que seja pago em real. Resolução Nº. 
003/2022- O Presidente Marcílio Augusto, atendendo ao estabelecido pelo Estatuto, 
constituiu a ‘Comissão de Indicação’ que deverá ser indicados três nomes de 
Serranos para serem votados na próxima Assembleia geral. Resolução Nº 004/2022- 
Debateu a escolha dos Coordenadores Regionais/Distritais, para o biênio 2023/2024. 
Assunto bastante discutido, mas, sua aplicação ficou para novos debates e 
viabilidade. O Conselho Consultivo estabeleceu que, será formado por 7 (sete) 
serranos com experiência e vivência no Movimento e, como depende de alteração 
estatutária, será levado à Assembleia Geral em novembro, para ser aprovado na 
Convenção Nacional em Aparecida (SP). Foi aceito, por unanimidade entre os 
participantes da reunião que, a partir desta data, as atividades do Movimento Serra 
realizadas em grupos (reuniões, encontros...) sejam iniciadas com: Oração ao ES e 
uma DEZENA DO ROSÁRIO pelas vocações. O Presidente Marcílio Augusto 
fazendo as considerações finais, agradecendo a participação de todos. O IS Ulysses 
Sebben com as orações e benção final, rezando a Ave Maria, agradecendo A Nossa 
Senhora pela interseção na reunião e pela saúde de todos. ‘São Paulo quando 
escreve aos Colossensses no final da carta diz que: A palavra de Cristo habite em 
vós em abundância com sabedoria, instruí-vos e aconselha-vos uns aos outros 
movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações com salmos, hinos e 
cânticos. E tudo que fizermos ou dissermos que seja sempre em nome do Senhor 
Jesus. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós’. Em nome do Pai, do 
Filho e do Espirito Santo, Amém! Eu Maria do Socorro Camelo de Sena, Secretária 
do CNSB para o biênio 2021/2022, lavrei e assino a presente Ata da 215ª reunião 
conjunta da DE e CP do CNSB, juntamente com o Presidente Marcílio Augusto. Dela 
fazendo duas cópias com o mesmo teor para ser apensada aos livros próprios, 
submetendo-a aprovação. Recife, 05 de fevereiro de 2022, na memória de Santa 
Águeda. 

      Marcílio Augusto C dos Santos, Presidente  

      Maria do Socorro C de Sena, Secretária 


