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ATA DA 197ª. REUNIÃO da DE do CNSB 
Escritório Sede do MSB, Curitiba, PR, 28 de janeiro de 2017. 

 
 Ata da centésima nonagésima sétima reunião da Diretoria Executiva do 
Conselho Nacional Serra do Brasil, realizada nas dependências do Escritório Sede do 
CNSB, à Rua: Paula Gomes, 703, 2º. andar, em Curitiba, PR. Aos 28 (vinte e oito) dias 
do mês de janeiro de 2017, com início às 8h30m, conforme Convocação e Pauta, com 
as presenças consignadas em livro próprio, à página 51 (cinqüenta e um). Em suas 
palavras iniciais de acolhida o Presidente Alcides Dachery, agradeceu e saudou a 
todos os presentes e disse da grande alegria em estar realizando sob as luzes do 
Espírito Santo, sua primeira Reunião de Diretoria.  O Diácono e Sec. Executivo do 
MSB fez as Orações Iniciais e a leitura de Mc 4,35-41, seguida de breve reflexão 
pelos presentes. Justificaram sua ausência os IS José Ginaldo de Jesus e Luiz Albino 
de Paiva. Em seguida deu-se início aos assuntos da Pauta. Item 01 – Atividades e 
comunicações da Secretaria - foram submetidas à aprovação as Atas da 196ª. 
Reunião Ordinária da DE, a Ata da Reunião Extraordinária do CNSB, especialmente 
Convocada pelo Presidente para tratar das ‘DUES’-Taxas devidas ao Serra 
Internacional, que contou com a presença do Presidente do Serra Internacional Dante 
Vannini. Ambas as ATAS foram aprovadas por unanimidade. Foi, ainda, apresentada a 
Ata da 10ª AGD, que deu posse a atual Diretoria do CNSB, devidamente Registrada 
em Cartório.  A data da próxima Reunião da DE ficou para ser determinada, em virtude 
do convite feito pelo IS José Ginaldo de Jesus, para que seja realizada em Aracajú, 
SE, durante o Congresso Religioso daquela Arquidiocese.  Na oportunidade o Serra 
de Aracaju estará comemorando 40 anos de fundação. A data inicialmente prevista é 
nos dias 4 e 5 de agosto de 2017. Correspondências e comunicações - foram 
apresentadas diversas e importantes cartas e documentos enviados e recebidos, 
como da CNBB Brasília e do Prefeito da Casa Pontifícia do Vaticano, informando que 
S.Santidade o Papa Francisco, receberá os serranos, em audiência especial, durante 
a Convenção Internacional em Roma, no dia 23 de junho de 2017, às 12:00h. 02 - 
Relatório da Tesouraria. O IS Aroldo Hauffe, fez a apresentação do Demonstrativo 
Financeiro de 31 de dezembro de 2016, que apresentou o Saldo disponível de R$ 
11.694,02 e o Fundo Vocacional ‘Junípero Serra’ de R$ 39.182,01. Trimestralidade -  
Total de membros contribuintes 695 e o valor das Contribuições R$ 54.929,38. 03. 
Atividades do Movimento Serra do Brasil. Este Secretário fez uma avaliação da 
Convenção/Romaria 2016, lembrando que como sempre os dois eventos foram muito 
bem programados e decorreram em ambiente de piedade, devoção e fé. Neste ano, a 
30ª. Romaria acontecerá dentro das comemorações dos ‘300 ANOS DE BÊNÇÃOS’, 
pelo encontro da imagem da Imaculada Conceição nas Águas do Rio Paraíba do Sul 
em 1717. Para tanto, além das reservas de horário da Santa Missa e do Salão do 
subsolo, já foram feitas. Foi aprovado por todos o convite a Dom Orlando Brandes – 
Arcebispo Metropolitano de Aparecida, para que seja o palestrante da Romaria Foi, 
também, aprovada a ideia da confecção de um mimo lembrança, dessa importante 
efeméride. TLS-Treinamento de Liderança Serra – a IS Ester Abicalaffe, fez uma 
breve avaliação do último encontro, em Aparecida e disse que logo que tenha contato 
com a IS Oraida Medeiros e IS José Ginaldo, fará uma remodelação da dinâmica de 
apresentação do trabalho. Fará correspondência a ser enviada a todos os Diretores, 
Coordenadores e Presidentes do Movimento Serra do Brasil, tratando do próximo 
encontro. Encontro de Aprofundamento Espiritual, foi apresentada a Apostila, já 
distribuída a todos. Neste ano traz como tema : “Ano Jubilar Mariano”, sendo lembrado 



que as Comunidades e Distritos o programem, de preferência, entre os meses de 
março e junho. Dia Mundial de Oração pelas Vocações - Foi apresentada a 
mensagem do Papa Francisco, para o ‘Dia Mundial de Orações pelas Vocações’, 
Domingo do Bom Pastor, sendo solicitado a feitura de síntese que será enviada a 
todas as Comunidades Serra para que façam cópias e as levem para serem lidas no 
maior número de paróquias possível. 04 – Serra Internacional - o IS Affonso Iannone, 
apresentou o programa da próxima Convenção Internacional que acontecerá em 
Roma dos dias 23 a 25 de junho de 2017 e reiterou a informação de que o Papa 
Francisco concederá audiência especial aos serranos. Ficou deliberado que o IS 
Affonso Iannone levará a ATA da Reunião Extraordinária da DE do CNSB havida em 
Aparecida, que trata dos DUES do SI, atendendo sugestão do Presidente do SI Dante 
Vannini, para apresentação na Reunião do ‘Board’, em Phoenix, AZ. Ainda foi 
aprovada e encaminhada, pelo CNSB ao Serra Internacional a indicação do IS Affonso 
José Iannone para Representante Internacional do Brasil. 05 – Outros assuntos – 
Caderno de Informações - Foi, na sequência, apresentado o Caderno de 
Informações 2017/2018. Nele constam, além das informações cadastrais, o novo título: 
‘Coordenador Distrital Auxiliar’. O novo título foi aprovado por unanimidade e, portanto, 
passa a fazer parte da nomenclatura Serra do Movimento Serra do Brasil. O novo 
‘Caderno de Informações’, já foi distribuído e com sua remessa, foi solicitada a 
contribuição de R$ 100,00, para cobertura dos custos. O Presidente Alcides Dachery 
Dachery, deixou claro e evidente a necessidade de se manter em funcionamento o 
Escritório do CNSB, em Curitiba, com a presença de uma pessoa atendendo o 
expediente. O assunto será estudado e oportunamente implementado. O IS. Roberto 
Abicalaffe, se propôs a contatar o Vice-Presidente de Comunicação Luiz Albino de 
Paiva, para tratar da reativação do Sítio do CNSB.  Por sugestão do IS Edgard 
Pimentel, será convidado o Pe. Régis Soczek Bandil, Assistente Eclesiástico da 
Comunidade Serra ‘Cidade Sorriso’ para participar das reuniões futuras do CNSB, em 
Curitiba. Palavra Livre - O Presidente Alcides Dachery, apresentou algumas metas, 
dentre as quais: 1) – Como evitar o enfraquecimento das Comunidades Serra e zelar 
pela constante renovação do quadro de membros? Propôs: a) Intenso 
acompanhamento das autoridades nacionais, regionais e distritais;  b) Maior 
entrosamento com os assistentes espirituais (carta de Dom Angélico para os padres); 
c) Aprofundar a espiritualidade ( promover a oração e devoção); d) Despertar mais 
amor ao Movimento Serra, com perseverança ( nunca perder o encanto pela causa 
das vocações);  e) Intensificar a literatura da Revista e demais publicações (talvez 
retomar a edição do boletim Serra para ser distribuído, sem custo para quem não é 
assinante da revista). 2) – Sugeriu que seja emitido um balancete trimestral, 
espelhando a receita e despesa, com detalhamento dos pagamentos e recebimentos, 
assinado pelo tesoureiro e pelo presidente, enviando-o aos membros do Conselho, 
Coordenadores Regionais e Distritais, para conhecimento. 3) Sugerir que as idéias 
novas e sugestões importantes sejam encaminhadas com antecedência para serem 
incluídas na PAUTA das reuniões e não alongar debates fora da pauta, de forma 
infrutífera nas reuniões, não repetindo assuntos já decididos e, por último, incluir na 
PAUTA um tempo para relato da presidência. Nada mais havendo a ser tratado, o 
Pres. Alcides Dachery,, reiterou seu agradecimento e empenho de todos e solicitou ao 
Diácono Ulysses Sebben, que fizesse as Orações finais em seguida concedendo sua 
bênção. Eu, __________ Fernando G. Teixeira Barreto, Secretário do CNSB, lavrei e 
assino a presente Ata da Reunião da DE do CNSB, juntamente com o Presidente, 
submetendo-as a aprovação.  
   
  Curitiba, 28 de janeiro de 2017. Memória de Santo Tomás de Aquino.   
 
  Alcides Dachery                            Fernando G.Teixeira Barreto  
  Presidente do CNSB                     Secretário do CNSB 


