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  ATA DA 195ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

     DO CONSELHO NACIONAL SERRA BRASIL – CNSB 

 Ata da centésima nonagésima quinta reunião da Diretoria Executiva do Conselho 

Nacional Serra do Brasil, realizada no dia 18 (dezoito)  do mês de Junho de 2016 ( dois mil e 

dezesseis ), na ‘Casa de Retiros Siloé’, Mosteiro de São Bento, Rua do Observatório, em 

Vinhedo, SP., conforme presenças  registradas em folha apensa. Na noite  anterior, dia 17 de 

junho de 2016, o Presidente IS Ivo Benedet, recebeu alguns Irmãos Serra presentes e fez uma 

Reunião preparatória, sobre os assuntos elencados na Pauta. O Presidente Eleito IS Alcides 

Dachery, pediu permissão e colocou alguns assuntos e planejamentos que deseja realizar em 

sua gestão, dentre os quais, a formação de um colegiado, formado por ex-presidentes do 

CNSB. Pretende convocá-los, a cada Reunião da DE, para receber sugestões e 

aconselhamentos. Pediu sugestões, quando foram ouvidos os ex-presidentes: IS Affonso 

Iannone, Ulysses Sebben, Ivo Benedet e Fernando Barreto, que relataram dificuldades e feitos 

alcançados durante seu período de mandato. Outros assuntos, antecipando a Pauta foram 

colocados para serem conhecidos.  O encerramento aconteceu com as orações da noite e 

Bênção do IS Diácono Ulysses Sebben. No dia 18 de junho de 2016, às 8:00h, após a Santa 

Missa celebrada pelo Pe. Márcio Luiz de Souza, Assistente Eclesiástico da Comunidade 

SERRA de Ribeirão Preto, SP. e Reitor do Seminário Diocesano,  o Presidente Ivo Benedet, 

deu início à Reunião, quando acolheu a todos agradecendo a participação. Justificou a 

ausência do Secretário IS Eduardo Lemos Bittencourt, por motivo de saúde, nomeando o IS 

Fernando Barreto, como Secretário ‘Ad hoc’. Prosseguindo solicitou ao Secretário Executivo do 

CNSB, IS Ulysses Sebben, conduzisse a Reunião. Iniciou rezando, com todos os presentes, a 

oração do ‘Ano Santo da Misericórdia’. Em seguida, o Is José Vicente Pinto Ferreira fez a 

leitura do Sermão 35, 8a, de Santo Agostinho, ‘O que é Misericórdia’, que foi comentado. 

Seguindo-se a pauta, foi apresentada a todos a Ata 194ª da reunião da Diretoria Executiva do 

CNSB de 20 de fevereiro de 2016, que foi aprovada. A próxima Reunião da DE, será realizada 

dia, 18 de novembro de 2016, em Aparecida, SP. Foram apresentadas diversas 

correspondências enviadas e recebidas pelo CNSB, demonstrando grande dinâmica em suas 

comunicações. Foi, apresentado o Demonstrativo Financeiro de 31 de maio de 2016, que 

apresentou o saldo disponível de R$ 7.385,62 (sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e 

sessenta e dois centavos). Foi, igualmente, apresentada a situação das TRIMESTRALIDADES, 

verificando-se o recolhimento de somente 474 membros.  O novo sistema de recolhimento vem 

funcionando, entretanto há necessidade de maior empenho dos Coordenadores Distritais, 

quanto a assiduidade do recolhimento, bem como de efetuarem o envio de uma cópia do 

comprovante de pagamento, via e-mail, ou pelo Correio, já que o Banco em que é feito o 

depósito, não identifica o depositante. Foi sugerido pelo IS José Vicente Pinto Ferreira, que a  

Comunidade ao efetuar o recolhimento, no valor  consignasse, no final do valor depositado, o 

número da Comunidade Serra. Será feita, por escrito, a explicação do método, já que foi 

aprovado pelos presentes. Em seguida, foi efetuado um exame detalhado do programa da 

Romaria Nacional e Convenção de 2016. Quanto ao programa TLS - Treinamento de Liderança 

Serra, em virtude do afastamento da IS Oraida Medeiros, por motivos de doença na família, foi 

substituída pela IS Ester Abicalaffe, que se encontrava presente e prontamente aceitou o 

encargo. Com muita desenvoltura passou a propor metas para diagnosticar, ajudar, motivar e 

mostrar caminhos práticos para desenvolvimento de lideranças. Grande ênfase foi dado à 



Festa de Agregação da Comunidade Serra de Mamborê, PR, que contou com a presença dos 

IS Ivo Benedet, Affonso Iannone e Ulysses Sebben, membros do CNSB. Muito organizada, 

demonstrando grande empenho da comunidade na vida daquela Igreja Particular, convivência 

com padres, jovens muito atuantes e motivados. Falou-se, também, sobre a entrega de 11 

Cartas de Agregação pelos IS Ivo Benedet, Edgard Pimentel, Affonso Iannone e Fernando 

Barreto, em Volta Redonda, RJ. Segundo  o IS Affonso Iannone, uma nova visão dessas novas 

comunidades que vem surgindo, maravilhosas, dinâmicas, empenhadas, diferentes, nos faz 

pensar em um novo redirecionamento do Movimento Serra do Brasil. Quanto aos Encontros de 

Aprofundamento Espiritual que vêm acontecendo regular e anualmente, lamentou-se o fato de 

que alguns Distritos não o realizam.  Foi apresentado o Relatório do CNSB enviado ao Serra 

Internacional, referente ao Primeiro Semestre de 2016 (jan/junho 2016). O IS Ulysses Sebben, 

apresentou um trabalho árduo de muita inteligência e capacidade, de levantamento da real 

situação do Movimento Serra, no Brasil, suas comunidades, distritos e regionais. Esse estudo 

apresentado em 06 (seis) laudas conclui a necessidade da supressão de 15 dos atuais 

distritos, quais sejam os de N°. 178 e 167 – NORDESTE; 138, 129, 166, 164, 174 e 175 – 

LESTE; 156 – OESTE; 111 e 141 – SUL I-SP; 133 e 177 – SUL II-PR; 103 - SUL III-RS e 136 - 

SUL IV-SC. As Comunidades Serra dos distritos cancelados passarão a pertencer a outros 

distritos próximos. Apresenta, ainda, a existência de apenas 102 (cento e duas) Comunidades 

Serra oficialmente agregadas ao Serra Internacional que cumprem os requisitos estatutários 

com o total de 799 membros. A proposta foi elogiada e aprovada por todos, devendo ser 

encaminhada através de  nossos Representantes ao Serra Internacional. Foi apresentada o 

total da ‘DUES’ de janeiro a junho de 2016, no valor de US$ 1.733,25, valor entregue ao 

Representante  Affonso Iannone, para o devido encaminhamento. Foram, também, entregues 

algumas Credenciais de Delegados Internacionais. Em seguida apresentadas as diversas 

propostas de programas de viagem a Roma, Itália, para a Convenção Internacional que deverá 

acontecer em junho de 2017. Vários dos presentes demonstraram o desejo de participar da 

delegação brasileira. Outros assuntos: Foi lembrado que a XXX Romaria Nacional do 

Movimento Serra do Brasil, de 2017, acontecerá em um ano importantíssimo para a Igreja no 

Brasil e em especial para o Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida, pois estaremos 

comemorando o  “JUBILEU DE 300 ANOS” da pesca milagrosa da imagem de NOSSA 

SENHORA APARECIDA, no Rio Paraíba do Sul em Aparecida, SP. Serão  oferecidas 

sugestões comemorativas na próxima reunião da DE em Aparecida. O IS Edgard Pimentel, fará 

o trabalho de coleta de informações para a confecção do ‘Caderno de Informações Serra 

2017/2018. A CI - Comissão de Indicações, pediu permissão ao Presidente para anunciar que 

após ouvir inúmeros Irmãos e Irmãs SERRA, por unanimidade foi aprovado o nome do IS 

ROBERTO ABICALAFFE, como Presidente Eleito do CNSB.  Foi solicitado empenho de todos 

para o envio das Credenciais de Delegados das Comunidades Serra do Brasil, para a  AGD – 

ASSEMBLEIA GERAL DE DELEGADOS, que acontecerá em Aparecida, SP, dia 18 de 

novembro de 2016, às 14h00, no Seminário Santo Afonso.  Foi, por último, tratado da situação 

do escritório do CNSB, em Curitiba e, após muitos pareceres e sugestões dos participantes da 

reunião, ficou aprovado por unanimidade e em virtude da situação financeira do CNSB, a 

necessidade de dispensa com a consequente rescisão e homologação trabalhista, da IS. Rita 

de Cássia Palhano da Costa. O Presidente do CNSB, Ivo Benedet, irá procurá-la, agradecendo 

seu trabalho e explicando a necessidade dessa medida. Dada a palavra livre para quem 

desejasse fazer uso dela foram ouvidos o Presidente indicado Roberto Abicalaffe e o 

Presidente Eleito Alcides Dachery.  O Presidente Ivo Benedet agradeceu a presença de todos.  

Nada mais foi dito ou acrescentado, da qual, eu, Fernando G. Teixeira Barreto, secretário ‘ad 

hoc’, em substituição a Eduardo Lemos Bittencourt, Secretário do CNSB, lavrei a presente Ata, 

que vai por mim assinada juntamente com o Presidente Ivo Benedet.      

   Vinhedo, SP, 18 de junho de 2016. 
 

                Ivo Benedet                                  Fernando G Teixeira Barreto 

     Presidente do CNSB                    Secretário do CNSB 


