
                        

  

 Movimento Serra do Brasil 
 
           ATA DA 196ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
            DO CONSELHO NACIONAL SERRA do BRASIL -  CNSB 
  
                      Ata da centésima nonagésima sexta reunião da Diretoria Executiva do Conselho 
Nacional Serra do Brasil, realizada no dia dezoito de novembro de dois mil e dezesseis, no 
Seminário Santo Afonso, em Aparecida ( SP ). Contou com a presença dos membros do 
Conselho e lideranças do Movimento Serra, conforme consta no livro  de presenças, em especial 
a do Assistente Episcopal Dom Angélico Sândalo Bernardino, cujo protagonismo é sempre muito 
especial.  A abertura da reunião se deu pelo atual Presidente do CNSB, o IS. Ivo Benedet, que 
deu boas vindas a todos os presentes e passou a palavra ao Secretário Executivo IS. Ulysses 
Antônio Sebben que apresentou a pasta e pauta dos trabalhos.  Feita a Oração do Ano Jubilar 
Mariano -  300 Anos de Bênçãos.  Marcada a próxima reunião para o dia 28 de janeiro de 2017, 
em Curitiba (PR). Seguindo a pauta foi colocada em votação a Ata de número cento e noventa e 
cinco, que havia sido já encaminhada a todos. Foi aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, 
foi apresentado relatório de situação da Revista “O Serra” – Assinaturas de 2016, conforme 
demonstrativo, constando o seguinte resumo: Em 2014, foram feitas  866 assinaturas. Em 2015 
foram feitas 787 assinaturas e, em  2016 apenas  538 assinaturas. Foram apresentadas algumas 
sugestões.  Na parte de correspondências e comunicações foram apresentadas as recebidas, 
em especial a de Dom Serafim Cardeal Fernandes de Araújo, de S.Eminência o Cardeal Dom 
Orani João Tempesta, Dom Darci José Nicioli e de Dom Pedro Fedalto. Seguindo a pauta  foi 
apresentado o Demonstrativo Financeiro  do CNSB, até 31 de Outubro de 2016 que apresentou 
o Saldo Disponível de R$ 5.473,22 e o Fundo Vocacional o saldo de R$ 32.657,59. Foi 
apresentada, ainda, a Previsão Orçamentária para o exercício de 2017, conforme consta as 
páginas 10 do caderno, com total de Receita e Despesa de R$ 85.000,00. Seguindo a pauta 
constante do caderno de informações, na página 12, o Mapa das Contribuições para o Serra, ou 
sejam as ‘Trimestralidades’, sintetizando que apenas 607 Membros Serra estão recolhendo, 
regularmente, suas contribuições. Foi, em seguida, apresentado o Calendário de Atividades para 
2017, constante da página quatro do caderno. Registre-se que em 2017 teremos os 300 Anos 
da Aparição da Imagem de Nossa Senhora Aparecida e 30ª. Romaria Nacional a Aparecida, 
tratando-se, portanto, de uma data de grande significado e importância que deve ser 
comemorada condignamente.  Registre-se a presença do  Presidente do Serra Internacional, Sr. 
Dante Vannini, da Itália;  do Secretario Executivo John Liston e da Secretária Sra. Martha 
Perales, do escritório de Chicago (USA). A seguir passou-se a tratar do assunto TLS - 
Treinamento de Liderança Serra, coordenado pelos Irmãos Serra Ester Abicalaffe, de 
Guarapuava (PR) e José Ginaldo de Jesus, de Aracaju (SE). Falaram sobre a importância e 
significado do trabalho que vêm desenvolvendo. Foi ressaltada a importância que os Encontros 
de Aprofundamento Espiritual representam para o Movimento Serra do Brasil e ratificada a 
necessidade de que todos os Regionais e Distritos o promovam no decorrer do primeiro semestre 
de cada ano. Foi dito, ainda, que o tema dos encontros para o ano de 2017 será ‘Ano Jubilar 
Mariano’ . Constará de APOSTILA a ser elaborada e enviada a todos os responsáveis pelo 
trabalho. Foi, na sequência, apresentado o Relatório do primeiro semestre de 2016, enviado ao 
Serra Internacional. Nele verifica-se a redução do número de Distritos, no Brasil, de 40 anteriores 
para apenas 25 atuais. Falou-se, igualmente, a respeito das Taxas devidas ao Serra 
Internacional e dito que, em Reunião Extraordinária que acontecerá às 20h o assunto será 
tratado com maiores detalhes. O Secretário Executivo justificou a não conclusão do Caderno de 
Informações 2017/2018 por falta de informações cadastrais. A Comissão de Indicação 
apresentou a chapa com os nomes indicados que, na reunião da AGD, será votada. Falou-se, 
por último, sobre possíveis mudanças no escritório do CNSB, em Curitiba. Foi dada a ‘palavra 
livre’ e, como ninguém mais fez uso dela, o IS. Presidente Ivo Benedet encerrou dizendo ser 
muito importante a participação de todos e  agradeceu a presença . Nada mais foi dito ou 
acrescentado, da qual eu, Eduardo Lemos Bittencourt, secretário, lavrei a presente Ata, que vai 
por mim assinada, juntamente com o Sr. Presidente, Ivo Benedet, submetendo a aprovação na 
próxima reunião do CNSB, Aparecida (SP), 18 de Novembro de 2016. 
 
      Ivo Benedet                                               Eduardo Lemos Bittencourt 
   Presidente do CNSB                                     Secretário do CNSB 


