
 Conselho Nacional Serra do Brasil 

Ata da 216ª Reunião da DE/CP do CNSB 

Ata da Ducentésima Décima Sexta Reunião da Diretoria Executiva do Conselho Pleno do Conselho 
Nacional Serra do Brasil. Realizada virtualmente aos quatorze dias do mês de maio de 2022 
(14/05/2022), com início às 08:30 horas conforme convocação e pauta expedida dentro do prazo 
legal com as presenças confirmadas e consignadas, no link do aplicativo Google Meet. O 
Presidente Marcílio Augusto dos Santos iniciando a reunião, saudando a todos e passando a 
palavra ao IS Ulysses Antônio Sebben, (Secretário Executivo) para as orações iniciais, meditação, 
trecho da carta de São Paulo aos Romanos 14,7-9. Ficando marcada para o dia 13/08/2022 a 
próxima reunião do Conselho. O IS Ulysses Sebben coloca para aprovação a Ata 215ª. Sendo 
aprovada por todos. Passando a palavra ao IS Aroldo Frederico (Tesoureiro). No período de 1º a 30 
de abril de 2022: Trimestralidade R$ 14.436,22, membros contribuintes R$ 10.174,18, não 
identificados R$ 4.262,04. Revista o Serra R$ 23.870,00, livro 60 anos do Serra no Brasil R$ 
300,00, por mais volumes vendidos. Livro São Junípero Serra R$ 4.640,00. Transferência da 
poupança do FVSJ R$ 10.000,00 como donativos para dois seminários. Um em Curitiba R$ 
3.000,00 e outro em Palmares R$ 2.000,00. Aplicação de 5.000,00 da conta-poupança do FVJS. 
Devocionários vendas R$ 500,00. Total da Receita R$ 53.746,22. Saldo de poupança FVJS R$ 
57.445,15. Disponibilidade em 30 de abril de 2022 C/C Banco do Brasil R$ 21.312,64. Caixa do 
CNSB R$ 831,35. Ausente na reunião o IS Roberto Sebben (Representante Internacional), por estar 
em viagem, foi representado pelo IS Ulysses Sebben, passando noticias do Serra Internacional 
sobre a taxa de US$ 1.163,00 que o Serra do Brasil deve recolher ao mesmo. O acerto deverá ser 
feito em Aparecida na Romaria com a presença, do Presidente Do Serra Internacional IS Greg 
Schwietz e o Secretário John Liston. O Serra Internacional através do Fundo e o Conselho Nacional 
dos Estados Unidos, estão assumindo Comunidades ou Clubes Serra como afilhados, já existente 
no Paraguai, África, Ásia. Essas Comunidades ou Clubes dos Estados Unidos, que é o padrinho, 
pagam taxas ao Serra Internacional, ficando como padrinhos do Clube. Gesto bonito e que pode 
existir aqui no Brasil. Podemos pensar e relacionar algumas Comunidades ou Clube pedir padrinhos 
Americanos, e parte dessa taxa seria paga pelos Clubes dos Estados Unidos, diretamente ao Serra 
Internacional. Assunto a ser tratado entre, o Presidente Marcílio, a Presidente eleita IS Célia Maria e 
o Secretário Internacional IS John Liston. Com a palavra a IS Hilda Queiroz,( Formação de 
Liderança), falando sobre as palestras do ano 2022. A primeira foi sobre o Sínodo com o Bispo 
Francisco Biasin (Assistente Episcopal) sobre o Sínodo, o IS Ulysses Sebben sobre a Quaresma, 
Padre Agivaldo sobre a Páscoa. As próximas palestras serão com temas relacionados a igreja, com 
santos do mês. Ex: mês de junho, com santos juninos e assim prosseguir. Será necessário a 
relação dos nomes dos novos Coordenadores Distritais e Regionais para ser iniciado, o curso de 
formação em setembro e outubro, e os mesmos assumirem em novembro. Já foram feitas algumas 
reuniões com os Coordenadores e também com os IS Oraida, IS Luiz Albino e IS Célia, e surgiram 
as necessidades de algumas alterações e modificações que traria um fortalecimento maior ao 
movimento. Diante dos argumentos de alguns, que foram ouvidos, foi preciso as modificações. O IS 
Luiz Albino fez um estudo minucioso e elaborou um relatório sobre essas necessidades, juntamente 
com a IS Oraida. IS Sebben passa a palavra para IS Alcides Dachery (Encontros de Formação e 
Espiritualidade), com imensa alegria estamos voltando aos Encontro de Formação e Espiritualidade, 
após 2 anos de pandemia em que, Distritos e Comunidades estavam inativos sem nenhuma 
atividade, estão voltando com os contatos com os Presidentes, Coordenadores Regionais e o 
Conselho Nacional. Alguns Distritos aproximadamente 10 dos 25, já marcaram os Encontros. A 
Diretoria de Encontros de Formação Espiritualidade, foi feito uma escala dos membros do 
Conselho. Uma escala para que, os mesmos possam se fazer presente em todos os 25 encontros 
do Distrito. Na organização da escala foi elaborada uma planilha onde, consta o número do Distrito, 
local onde serão realizados os encontros, qual Regional data e ao lado foi colocado o representante 
do Conselho que, estará presente nos Encontros. Foi pedido aos membros que aceite bem a 
indicação feita por outro membro. É mais interessante fazer intercambio onde membros, que moram 
em outro estado participe em outro, e assim por diante. Será bom pois pode haver trocas de ideias 
novas e úteis que será posta em prática no Distrito a ser visitado. Há estado que não tem 
representante no Conselho e tem Distrito. Então precisa que alguém de fora faça uma visita 



representando o Conselho e proferindo palestra de Formação Serra. Assim está elaborada a 
planilha que, já foi encaminhada a todos. Um total de quase 60 membros receberam a planilha e 
responderam acusando o recebimento e agradecimento. A planilha pode ser alterada conforme aja 
necessidade. O Encontro de Formação e Espiritualidade é muito importante para o Serra. O IS 
Sebben passa a palavra ao IS João Rodini (Fundo Vocacional Junípero Serra). A respeito do FVJS 
a esperança é que se consiga uma venda, considerada do livro São Junípero Serra. Não há 
informação, ainda, de quantos volumes foram vendidos. Deveria se fazer uma grande divulgação a 
respeito da venda dos livros, pois não temos outra promoção para oferecer recursos ao FVJS. 
Foram enviadas cartas comunicando da venda dos livros e fazendo promoções. Para cada 5 
volumes vendidos, 1 seria dado pelo Conselho. No momento não há nenhuma promoção para obter 
recurso para o Fundo. O que é notado pelos pagamentos das Trimestralidades que, está aquém do 
esperado e pela planilha que foi enviada, poucas Comunidades contribuíram no primeiro trimestre 
de 2022, e, já estamos no mês de maio. É percebido as condições financeiras das Comunidades, 
não podendo mais ser tão exigida. Na Convenção em Aparecida, poderão ser vendidos alguns 
exemplares. O IS Ginaldo concorda com a, divulgação e venda do livro na Convenção. Um aviso 
importante do IS Aroldo, é que a divulgação e vendas, só poderão ser feitas no Seminário. Com a 
palavra a IS Oraida (Conselhos Regionais). Uma dificuldade notada no trabalho dos Coordenadores 
Regionais e Distritais é a distância. E ao ser percebida esta distancia seria interessante rever as 
Coordenações Regionais e Distritais, as localizações, aumentar ou diminuir. Depois de um trabalho 
feito pelo IS Luiz Albino, ficou evidenciado que temos 10 Regionais enquanto, a CNBB tem 18 
Regionais. Então será necessário dar uma mexida organizada, para que todos concordem. Com a 
palavra o IS Luiz Albino (Vice Presidente de Comunicações), nas reuniões e formações ano 
passado com as Regionais e Distritais, vieram algumas reclamações e necessidades. Uma das 
questões que primeiro foi colocada foram os relatórios, a dificuldade para entender devido a muitos 
assuntos juntos, então ficou complicado. A outra a redefinição das Regionais e Distritais, então os 
relatórios começaram a ser redigidos e foram feitos alguns ajustes e fossem compostos em 3 
partes, sendo as Comunidades, Coordenadores Regionais e Distritais. No final os Coordenadores 
concordaram e um relatório. Os Coordenadores comprometeram-se a trabalhar e enviar, e já estão 
fazendo, para que no final do ano tenha-se uma estatística das Comunidades em ação. Foi 
considerada uma média de 10 a 15 Comunidades por Coordenador, para melhor trabalhar e será 
aceito, pois o momento é de reinicio onde, as atividades estavam suspensas e as obrigações estão 
sendo retomadas. Será importante na reunião de Encontro e Formação para esclarecer dúvida 
existente. O IS Elio Pedersoli (Coordenador Regional Sul l), recebeu os relatórios e encaminhou aos 
Distritos com pedido para que, repassem as Comunidades respondam e devolvam para os prazos 
serem cumpridos. IS Jorge Luiz Tonet (Coordenados Regional Sul ll) já enviou as Comunidades e 
está recebendo preenchidos de volta e cobrando as que ainda não o fizeram. IS Luiz Albino sobre a 
aproximação dos Coordenadores Regionais com seus coordenados que seria para trabalharem 
juntos nas atividades mesmo com a distância. O IS Ulysses Sebben acha não ser tão viável, e fala 
do estatuto que diz, para cada Distrito 5 Comunidades Serra. Para o novo Diretório, será feito um 
novo levantamento e constarão as que funcionem. O IS Ulysses Sebben passa a palavra ao IS 
Fernando Barreto (Romaria Nacional). O orçamento da Romaria pode ser encontrado no documento 
042002, conforme fornecido pelo IS Ulysses Sebben em 7/04/2022, e fala sobre o Auditório Padre 
Noé Sotillo onde acontecerá a 35ª Romaria Nacional. Será no subsolo do Santuário e o 
encerramento com a missa solene onde, todos participarão e o celebrante será Dom Francisco 
Biasin. A taxa a ser paga será o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Toda a programação foi 
enviada para a Diretória Executiva e Conselho Pleno, junto com a convocação para a reunião e foi 
aprovada por todos. Hospedagem: a reserva deverá ser feita com antecedência devido ao 
movimento intenso em Aparecida. O IS Ulysses Sebben com a palavra diz que a taxa de inscrição é 
de R$ 50,00 e junto iria um volume do livro São Junípero Serra e 50% seria para o FVJS. O crachá 
será impresso e irá na sacola, quando feita a inscrição. Com a palavra o IS Luiz Albino (Vice 
Presidente de Comunicação). As assinaturas da revista o Serra, estão se normalizando depois de 
dois anos difíceis, sem reunião devido a pandemia. Já podemos perceber a volta das mesmas e as 
assinaturas também. O IS Ulysses Sebben passa a palavra ao IS Francisco Gurgel (Vice Presidente 
de Vocações) recebeu uma entrevista dada por Dom Francisco Salm, Bispo de Novo Hamburgo 
onde, fala da preocupação com a diminuição das Vocações Sacerdotais e Religiosas no país. É um 
alerta para que o trabalho seja posto em prática em cima das Vocações nas atividades. É mostrado 
em dado que no Anuário da Igreja de 2022, que em 2019/2020, tem aumentado o número de 
batizados, mas o de Padre e Bispo tem diminuído. Já o de Seminaristas caiu 4,2%. Algumas causas 
é a falta de Fé hoje em dia e muitas pessoas não tem vida religiosa ativa. Mas mostra que no 
próximo ano de 2023, partir da Festa de Cristo Rei será o ano da Vocação Nacional aqui no Brasil. 



O último foi em 2003, em Caicó. Para os novos é preciso ser dado oportunidade e experiência no 
encontro com Jesus. As crianças e os jovens não estão sendo orientadas. O cristão não nasce 
cristão ele se faz. O trabalho do Evangelho dentro de casa na família precisa ser enaltecido para, 
revertemos a situação. IS Ginaldo de Jesus (Vice Presidente de Expansão) trabalhando para que a 
Bahia volte a ter Comunidade Serra. Em Salvador será criada na Capela Militar com o Padre Daniel 
Francisco de Souza a Comunidade Nossa Senhora da Conceição. Outra Comunidade a ser criada 
seria em Itabuna. Tentar reativar o Serra de Fortaleza. Iniciando trabalho para o Serra na cidade de 
Lagarto, seria o Serra Santa Luzía que passaria a ter 3 Comunidades. Também o Santuário Nossa 
Senhora Menina, em Aracaju. Em Bom Jesus dos Navegantes será criado o Serra São José 
Anchieta. O IS Ulysses Sebben comunica que entregará 3 cartas de agregação e certificado. O 1º 
Distrito 176 em Volta Redonda RJ. O 2º Distrito 168 em Guarapuava PA. O 3º será entregue na 
Romaria em Aparecida, no Auditório Noé Sotillo para a Comunidade Serra Carlo Acutis, pelo 
Presidente do Serra Internacional. O IS Ulysses Sebben, passa a palavra à Presidente Eleita Célia 
Maria que, coloca em aprovação as sugestões para a nova Diretória. A eleição final será em 
Aparecida dia 19 de novembro, na Assembléia Geral. Vice de Programação IS Oraida, Vice de 
Atividades Vocacionais IS Hilda Queiros, Vice de Expansão IS Jorge Luiz Tonet, Vice de 
Comunicação IS José Ginaldo, Secretário IS Fernando Barreto, Tesoureiro IS Aroldo Frederico. 
Auxiliares: Conselho Fiscal IS Vilmar Klein, FVJS IS Carmen Terezinha, Formação e Espiritualidade 
IS Alcides Dachery, Formação de Liderança IS Luiz Albino, Conselho Regional IS Cleire Arcain, 
Romaria Nacional IS Maria Luiza Barreto. Regionais: Norte IS Adriana, Nordeste I IS James 
Cavalcanti, Nordeste II IS Raimundo Melo (a confirmar), Leste I IS Maria Ilda, Leste II IS Geraldo 
Claudino, Oeste IS Antônio Pacheco, Sul I João Rodini, Sul II IS Rita de Cássia, Sul III IS Nelson 
Costela, Sul IV IS Raimundo Scardueli. IS Ulysses Sebben abre votação com 3 nomes indicados 
para a próxima Presidência. IS Luiz Albino Formosa, GO, IS José Joaquim Melo Belém-PA, IS 
Raimundo Scardueli Florianópolis-SC. O próximo Presidente Eleito será o IS Luiz Albino. Foram 
enviados 2 formulários, o 1º para os Coordenadores Distritais preencherem para ser elaborado o 
novo Diretório. 2º o preenchimento da Credencial de Delegados. Na Credencial é colocado 
oficialmente o que está determinado pelo Estatuto, o número de votos da nova Diretória do 
Conselho Nacional. Quem vota são os Presidentes das Comunidades Serra, na Assembleia Geral. 
Alterações Estatutária:1º Conselho Consultivo, é necessária a mudança no artigo 20 nas sessões 
1ª, 2ª e 3ª. Para incluir o Conselho Consultivo. Foi aprovada a criação agora a Diretória precisa 
autorizar. Sugestões dos 7 membros: IS Afonso Iannone, IS Alcides Dachery, IS Edgard Pimentel, 
IS Fernando Barreto, IS João Rodini, IS Marcílio Augusto, IS José Ginaldo. O Conselho Consultivo 
serve para indicar os candidatos a Presidência e outros Conselhos. A permanência será vitalícia ou 
até algum desistir. Foi aprovada a referendo da AGD, mas votada e aprovada só será na 
Assembleia Geral de Aparecida. Membros Beneméritos é a criação de um grupo que se 
comprometem a contribuir um valor de R$ 50,00 reais, durante 10 meses por ano de forma 
permanente ou enquanto puderem. A contribuição seria de fevereiro a novembro, ficando uma 
arrecadação de R$ 500,00 reais. Será criado um Estatuto, um novo artigo para os Membros 
Beneméritos entrando em vigor no próximo ano. Está sendo elaborado um texto para a mudança no 
Estatuto para incluir os Membros Beneméritos. Sugestão para o responsável: IS João Rodini. 
Palavra livre: O Presidente Marcílio Augusto dos Santos agradece a presença de todos, desejando 
as bênçãos de Deus. Aniversariante do dia IS Oraida, recebendo os parabéns de todos. Que Deus 
a abençoe! Nova Diretória recebendo os parabéns. Todos se despediram e agradeceram a Deus 
pela ótima reunião. IS Ulysses Sebben com as orações e benção final, agradecendo a Nossa 
Senhora pela interseção na reunião, rezando a Ave Maria pela saúde do Presidente Marcílio 
Augusto e a 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 Espírito Santo, Amém! Eu Maria do Socorro 
Camelo de Sena, Secretária do CNSB para o biênio 2021/2022 lavrei e assino a presente Ata da 
216ª reunião conjunta da DE e CP do CNSB, juntamente com o Presidente Marcílio Augusto dos 
Santos. Dela fazendo duas cópias com mesmo teor para ser apensada aos livros próprios, 
submetendo-a a aprovação. Recife, 14 de maio de 2022, na memória de São Matias, apóstolo. 
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