
 Conselho Nacional Serra do Brasil 

Ata da 218ª Reunião da DE/CP do CNSB 

Ata da ducentésima décima oitava reunião da Diretoria Executiva e do Conselho Pleno do 

Conselho Nacional Serra do Brasil, realizada aos dezenove dias do mês de novembro de 

2022, com início às 8h30, durante a 31ª. Convenção Nacional e 35ª. Romaria Nacional do 

Movimento Serra do Brasil ao Santuário Nacional de Aparecida, celebrada no Seminário 

Redentorista Santo Afonso, à Rua: Pe. Claro Monteiro, 152, em APARECIDA (SP), 

conforme convocação e pauta expedidas dentro do prazo legal com as presenças 

confirmadas e consignadas, no Livro próprio. A Reunião teve início com as Orações Iniciais 

e breve meditação da Palavra de Deus (Rm 12, 14-16ª) “Abençoai os que vos perseguem, 

abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que 

choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros; não vos deixeis levar pelo 

gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes”. A reunião contou com a ilustre 

presença de Mr Greg Schwietz, Presidente do Serra Internacional.  A Presidente Célia Maria 

Kotlevski Hauffe, substituta legal do Presidente Marcílio Augusto C. dos Santos, impedido 

de estar presente, saudou a todos, dizendo que durante a sua gestão, 2022 e 2023, dará 

ênfase a Oração, Expansão, Ação e Formação. Ficou marcada para o dia 28 de janeiro de 

2023 a próxima reunião, no Escritório próprio do CNSB, em Curitiba (PR). O IS Secretário 

submeteu a aprovação a Ata 217ª. sendo aprovada por unanimidade. Passada a palavra ao IS 

Aroldo Frederico Hauffe, Tesoureiro, foi por ele apresentado o Balanço financeiro: No 

período de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2022, com a Receitas – R$ 90.485,92 e despesas 

R$ 80.928,60, com Saldo Disponível de R$  13.584,75 e o Fundo Vocacional ‘Junípero 

Serra’ de R$ 59.211,55. Em seguida apresentou a situação das Trimestralidades que 

apresentam a receita total de R$. 40.755,82, no mesmo período de janeiro a outubro de 

2022. A Revista o Serra, apresentou uma receita de R$ 28.280,00. Foi, ainda, apresentada a 

Proposta Orçamentária para 2023, no valor de R$. 62.157,92. Todas as Rubricas deste 

Balanço foram aprovadas por unanimidade dos presentes. O IS Roberto Sebben - 

Representante Internacional, falou sobre a próxima Convenção daquele órgão que deverá 

acontecer de 22 a 26 de junho, na Taylandia. Fez uso da palavra o Presidente do SI, que 

elogiou a proposta de atividades apresentadas pela Presidente do Conselho Nacional Serra 

do Brasil e fez votos de sucesso. Apresentou seu ‘slogan’ de trabalho, distribuindo, aos 

presentes, o boton que diz: ‘A hora é AGORA, mais do que nunca’. Em Atividades Gerais 

do Movimento Serra, houve a participação do FLS - Formação e Liderança Serra, pelo IS 

Luiz Albino de Paiva; do EFE - Encontros de Formação e Espiritualidade Serra, pelo IS 

Alcides Dachery; FVJS – Fundo Vocacional Junípero Serra, pelo IS João Rodini Luiz; CR – 

Conselhos Regionais, pela IS Oraida Medeiros, e RN – Romaria Nacional, pelo IS Fernando 

Barreto, que informou horários e locais dos eventos da Romaria. Foi dito, pelo Secretário 

Executivo, que, no dia de amanhã, será entregue o Certificado de Reconhecimento à nova 

Comunidade Serra ‘Carlo Acutis’, de Pindamonhangaba. O mesmo Secretário apresentou e 

distribuiu o DIRETÓRIO para 2023/2024 e, na sequência, leu breve pronunciamento 

enviado pelo Presidente Marcílio Augusto C. dos Santos, em que, agradece a ajuda de todos 

em seu mandato, deseja sucesso à nova presidente Célia Maria Kotlevski Hauffe e faz 

emocionante despedida. Passou-se, a seguir, ao estudo das propostas de Alteração 

Estatutária a serem submetidas à aprovação da AGD – Assembleia Geral de Delegados, 

abaixo exposta: - ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS, tão necessárias, que consta da 

criação de um parágrafo único, no Art. 18º. do Estatuto vigente, com a seguinte redação: 

¨Parágrafo único – Ao Tesoureiro compete ainda, o acompanhamento e controle dos 

recolhimentos advindos dos membros do Órgão Auxiliar ‘Membros Beneméritos’ do CNSB. 

Seção III – Dos Órgãos Auxiliares 



Fica extinto o Órgão Auxiliar de ‘Planejamento’. 

a) – Conselho Consultivo 

 

Art. 20º. Ao Conselho consultivo, composto de 7 (sete) membros ativos do Movimento 

Serra que, preferencialmente, tenham ocupado a função de Presidente do CNSB: 

a) – Auxiliar o Presidente em exercício do CNSB, sempre que por ele venha ser 

consultado; 

b) – Encaminhar a Diretoria Executiva, com antecedência de 90 dias da data da 

Convenção Nacional, por indicação, o nome dos futuros Coordenadores Distritais e 

Regionais do Movimento Serra do Brasil; 

c) – Estabelecer, anualmente, o valor dos recolhimentos dos membros do Órgão 

Auxiliar, denominado ‘Membros Beneméritos’; 

d) – Substituir, sempre que necessário, o novo membro do Conselho Consultivo. 

h) Membros Beneméritos 
Art. 27º. Ao ‘Membros Beneméritos’, formado por, no mínimo 50 (cinquenta) pessoas 
convidadas pela Diretoria Executiva, compete contribuir financeiramente em favor do 
CNSB-Conselho Nacional Serra do Brasil. 
 $ primeiro – O valor mínimo da contribuição a ser recolhida mensalmente, em cinco 
ou dez parcelas, será de R$ 50,00 (cinquenta reais), podendo ser recolhido também em 
parcela única de R$. 250,00 ou R$ 500,00, conforme a disponibilidade de cada membro e 
poderá ser alterado, sempre que o CC-Conselho Consultivo assim o proponha e a DE-
Diretoria Executivo o aprove; 

§ segundo – O Órgão Auxiliar ‘Membros Beneméritos’ terá sempre como seu 
Diretor o Tesoureiro do CNSB – Conselho Nacional Serra do Brasil. 

§ terceiro - O Órgão Auxiliar ‘Membros Beneméritos’ é permanente e seus membros 

serão substituídos, sempre que necessário. 

E no Capítulo VI - Das Disposições Gerais, passa a ter a seguinte redação: 

Art. 29º. Este Estatuto do Conselho Nacional do Serra do Brasil, aprovado em 19 de 

novembro de 2022, em Aparecida, Estado de São Paulo, revoga as anteriores disposições em 

contrário, tomadas pelo Conselho Nacional Serra do Brasil desde a sua criação em 04 de 

agosto de 1979 e referendado pelo Conselho Diretor do Serra Internacional, em 

Florianópolis, Estado de Santa Catarina, e posteriores alterações realizadas em 22 de agosto 

de 1985, em Ribeirão Preto,  Estado de São Paulo; 24 de agosto de 1989, em Curitiba, 

Estado do  Paraná; 20 de novembro de 1993, em Curitiba, Estado do Paraná; 19 de 

novembro de 2010, em Aparecida (SP);16 de novembro de 2012; 17 de novembro de 2018, 

em Aparecida, Estado de São Paulo. Aparecida, SP, 19 de novembro de 2022.  Após 

explicação pormenorizada, de todo o teor, e respondidas perguntas de alguns Diretores, 

submetida a aprovação, recebeu elogios e aprovação unânime. Dentre Outros assuntos, foi 

apresentado o Cartaz do 2º. Ano Vocacional do Brasil, data de abertura hoje celebrada no 

Santuário Nacional, Em composição de arte gráfica bonita e atraente a ser distribuída às 

paróquias por todos os membros do Movimento Serra. Sendo colocada a Palavra Livre, foi 

trazida emocionante carta do IS Marcílio Augusto do Santos, que ficará para sempre 

arquivada nos anais do CNSB, em Curitiba, PR. Nada mais havendo a tratar o IS. Diác 

Ulysses Sebben, encerrou a Reunião com orações e bênção final. Eu, Fernando G. Teixeira 

Barreto, _________ Secretário “ad hoc”, lavrei e assino a presente Ata, juntamente com a 

presidente. Aparecida, 19 de novembro de 2022 – Memória de S. Roque González, Sto 

Afonso Rodríguez, S. João Del Castilho, Presbíteros e Mártires 

 

 Célia Maria Kotlevski Hauffe    Fernando G. Teixeira Barreto 

              Presidente do CNSB                                                                  Secretário “ad hoc” 
 


