
 CONSELHO NACIONAL SERRA DO BRASIL 

   REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  da DIRETORIA EXECUTIVA 

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (28-06-2017), às 21h30min 

, no Hotel Degli Olivi, na Cidade Siena, na Itália, presentes os irmãos-serra Alcides Dachery, 

presidente do Conselho Nacional do Serra do Brasil; Roberto Abicalaffe, presidente eleito; 

Affonso José Iannone, representante do Brasil junto ao Serra Internacional; João Rodini Luiz, vice 

presidente de comunicações; Edgard Ribeiro Pimentel, vice presidente de expansão; José 

Vicente Pinto Ferreira, diretor de planejamento, Deusdeth Dias dos Santos, ex-diretor do Fundo 

Vocacional e Ester Abicalaffe, presidente da Comissão de TLS; em atendimento a pedido 

formulado pelo Is Affonso, foi realizada uma reunião extraordinária da Diretoria Executiva do 

CNSB, tendo como pauta a apreciação de importante assunto relacionado com o pedido 

encaminhado pelo Serra Brasileiro ao Serra Internacional, através do qual é solicitado um 

tratamento diferenciado  referente às contribuições devidas semestralmente ou seja: Neste 

pedido, o CNSB, considerando a difícil situação financeira em que se encontra, propôs que, pelo 

período de cinco anos, repassasse ao Serra Internacional, somente a importância de mil e 

setecentos dólares por semestre, posteriormente aumentada para dois mil dólares. Affonso 

informou que, durante a 75ª Convenção Internacional de Roma, o pedido do Brasil, foi apreciado 

pela Diretoria que optou pelo adiamento da decisão, sob a alegação de que, em razão da 

delicadeza do assunto mereceria um estudo mais aprofundado,  já que, pedidos semelhantes 

poderiam ser reivindicados por outros países.  Contudo, ao final da convenção, a nova diretoria, 

recém empossada, resolveu colocar em pauta novamente o nosso pedido que, após a devida 

apreciação, tomou a seguinte decisão: O Serra do Brasil fica autorizado a contribuir com a 

importância de dois mil dólares por semestre, até o final do ano de dois mil e dezoito, com o 

compromisso de, nesse período empenhar-se para regularizar a situação das comunidades não 

agregadas, podendo, as mais pobres, contribuir de acordo com suas possibilidades, repassando 

ao Serra Internacional  o valor simbólico de um dólar por membro, por semestre. 

Excepcionalmente, as comunidades consideradas como “Grupos de Oração pelas Vocações”, 

poderão fazer uso do nome Serra, mesmo dispensadas das contribuições e da respectiva 

agregação ao Serra Internacional. Todos os presentes consideraram favorável a decisão dada ao 

nosso pedido e, demonstrando preocupação com a atual situação financeira do Conselho 

Nacional, passaram a oferecer sugestões como: iniciar uma cruzada nacional visando convencer 

as nossas comunidades a por em dia suas trimestralidades, propor que as comunidades mais 

ricas contribuam espontaneamente com valores maiores e outras. Encerrada a pauta, o 

presidente Is Alcides agradeceu a presença e participação de todos, declarando encerrada esta 

reunião extraordinária, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata declaratória que, após 

aprovada, será assinada pelos presentes. Eu, Is Alcides Dachery, a escrevi e assino.               

       Siena, Itália, 28 de junho de 2017  

       


