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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA da DE/CA do CNSB  
 
 
 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA da DE/CA do CNSB – Conselho 

Nacional Serra do Brasil,  realizada na Sala de Palestras, do CERESP, do Seminário 

Santo Afonso, à Rua: Pe Claro Monteiro, 152, Centro, APARECIDA (SP), Aos 18 

(dezoito) dias do mês de novembro de 2016, , às 20h, teve inicio a Reunião 

Extraordinária da DE/CA do CNSB, conforme presenças consignadas no Livro próprio 

às páginas 49 e 50, atendendo à Convocação Extraordinária do past-Presidente Ivo 

Benedet e atual Alcides Dachery, para apresentar aos Irmãos e Irmãs Serra e às 

Autoridades do Serra Internacional, a situação real do Movimento Serra do Brasil. Após 

as Orações Iniciais o Presidente Alcides Dachery, disse que toda a documentação 

estudada se encontra na Pasta de Trabalho que acaba de ser distribuída aos participantes 

da reunião. Em seguida passou a palavra ao Secretário, IS. Fernando Barreto, para 

leitura do documento. Este cumprimentou a todos e ressaltou que o texto, também 

recebeu a versão para o inglês, para que o Presidente do Serra Internacional Dante 

Vannini, o Secretário Executivo John Liston e a funcionária Martha Perales do 

Departamento Latino do Serra Internacional, pudessem acompanhar na íntegra e sem 

terem possíveis dúvidas. O documento traz o seguinte texto: “Tema da reunião 

extraordinária da DE-Diretoria Executiva do CNSB-Conselho Nacional Serra do 

Brasil, a ser realizada no Seminário Santo Afonso, em Aparecida, SP, às 20h do dia 

18 de novembro de 2016. Exposição: Frente às exigências traçadas pela Igreja do 

Brasil – CNBB - para as Pastorais e Movimentos, especificamente voltadas para a 

ação missionária e evangelizadora, o Movimento Serra do Brasil, vem procurando 

responder intensificando seu trabalho de expansão, através da fundação de novas 

Comunidades, acompanhamento e reavivamento das já existentes. Para realização 

desses objetivos, o MSB vem se deparando, paradoxalmente, com dificuldades de 

toda espécie e principalmente com a crise econômica financeira que assola nosso 

país, obrigando necessariamente a adoção de medidas drásticas, para se viabilizar 

a ação missionária evangelizadora exemplar que já realiza por mais de 50 anos. 

Não se deseja simplesmente incrementar a ação ou diminuir o trabalho 

missionário, mas adequar-se a realidade conjuntural inclusive o processo da 

inculturação, tão exigido como forma de atuar, enfrentando as dificuldades da fé 

popular, reconhecendo as necessidades do povo e descobrindo forma de atuar. 

Um dos aspectos relevantes é o de que não se pode, na maioria dos casos, falar em 

valores a serem recolhidos ao CNSB-Conselho Nacional Serra do Brasil e ao SI-

Serra Internacional, já que estamos diante de Comunidades Serra pobres, cujos 

membros são desprovidos até de recursos essenciais. No caso das Romarias, por 

exemplo, onde são vistos em torno de 800 participantes, é necessário dizer que 

grande parte deles são apenas convidados e não membros do Movimento Serra. 

Prova disso é que as inscrições feitas nas Romarias, a taxa de inscrição, de R$. 

10,00 é feita por aproximadamente 450 serranos. A realidade de uma cidade – 



Capital de um Estado da Federação brasileira, não é a mesma de cidades do 

interior com índices de desenvolvimento muito baixos. No caso do Movimento 

Serra do Brasil é justamente nessas cidades interioranas que se encontram a maior 

parte (80%) das Comunidades Serra. Terra de Missão: A Igreja Católica, no 

Brasil, é POBRE e é MISSIONÁRIA. Muitas de suas Dioceses, especialmente as do 

Norte (Amazônia), Nordeste e Centro-Oeste, são ‘território de missão’. As Dioceses 

da Região Sul possuem sua ‘Igreja Irmã’ à qual ajudam, tanto financeiramente, 

quanto pastoralmente. É necessário entender que nossa realidade é atípica e 

totalmente diferente da do restante do mundo, tanto na Igreja, quanto do 

Movimento Serra que a ela se alinha e a cujas diretrizes segue. Diagnóstico: Os 

membros da Diretoria do MSB se manifestaram, na reunião de Vinhedo, em 18 de 

julho de 2016, de forma unânime, reconhecendo que as dificuldades de ordem 

financeira exigem uma urgente tomada de medidas. O CNSB está passando por 

situação de extrema dificuldade financeira. São poucas as CS (Clubes) que podem 

ou vêm cumprindo seus compromissos em relação ao recolhimento das 

contribuições. Esse fato é evidenciado, de forma palpável com a baixa substancial 

da arrecadação verificada nos últimos anos. É bom lembrar que o CNSB/MSB tem 

como única fonte de Receita o recolhimento das Contribuições que denominamos 

de ‘Trimestralidade’ por serem recolhidas a cada três meses, pelas CS e seus 

membros à razão de R$. 8,80 (U$. 2.20) mensais. No caso de casais, são inúmeras 

as CS, que recolhem apenas sobre um membro. Uma das dificuldades por que 

passa o CNSB é, além da diminuição no número de membros em seus quadros 

associativos, é o fato de que a moeda brasileira (real) está, a cada ano que passa, 

perdendo seu valor, em relação à moeda (dólar) com a qual as taxas (DUES) do 

Serra Internacional são pagas. No decorrer do mesmo período de 5 anos 

(2011/2015), o CNSB sofreu um déficit entre suas receitas e despesas, da ordem de 

R$. 55.000,00 isto é de R$. 11.000,00 por ano. Explicamos: Como foi possível, 

então, manter os compromissos do CNSB em dia, apesar da receita das taxas 

‘Trimestrais’ ter sido menor do que a despesa? Vejamos: O CNSB possuía, em 

2011 aproximadamente 30.000 livros ‘Devocionário Vocacional Serra’, em estoque. 

Foram feitas duas campanhas de vendas. Vendidos 18.500 exemplares no valor 

médio de R$. 3,00, resultando no total de R$. 55.500,00. O suficiente para suprir o 

déficit verificado no período dos 5 últimos anos (2011/2015). Resumindo: No 

período de 5 anos (2011/2015), temos a seguinte movimentação financeira: - 

Receitas de Trimestralidades (única fonte de renda do CNSB) - R$. 358.046,79 - 

Despesas correntes verificadas no mesmo período R$. 413.979,33 - Déficit suprido 

pelo ‘Fundo Vocacional Junípero Serra’ R$. 55.932,54 - No mesmo período 

pagamos ao Serra Internacional as seguintes taxas - DUES: 

- 2011 – R$. 10.815,70 que corresponde a 16% da receita do CNSB – R$. 66.263,49 

- 2012 – R$. 16.700,00 que corresponde a 26% da receita do CNSB – R$. 62.665,80 

- 2013 – R$. 19.349,95 que corresponde a 24% da receita do CNSB – R$. 84.807,50 

- 2014 – R$. 25.762,27 que corresponde a 34% da receita do CNSB – R$. 76.900,00 

- 2015 – R$. 23.071,00 que corresponde a 35% da receita do CNSB – R$. 67.410,00 

Totais: R$. 95.698,92 que representam 27% da receita do     CNSB - R$.358.046,79 

Em 2011-2°. semestre, recolhemos U$ 2.416,86 no valor de    R$. 4.229,51 (U$ 1,75) 

Em 2016-1°. semestre, recolhemos U$ 1.733,25 no valor de    R$. 6.499,69 (U$ 3,75) 

Em junho de 2016, de acordo com o RELATÓRIO enviado ao Serra Internacional, 

o número de membros ‘pagantes’, no Conselho Nacional Serra do Brasil era de 

799, assim distribuídos: Membros: 152 – integral U$ 5,50 = 836,00 / 129 – 50% U$ 

2,75 = 354,75 / 155 – reduzido U$ 1,40 = 217,00 / 125 - 50% U$ 0,70 = 87,50 / 238 - 



especial U$ 1,00 = 238,00 U$ 1.733,25 / Obs. As informações acima, constam dos 

RELATÓRIOS de Situação Financeira apresentados e aprovados nas reunião da 

DE/CA do CNSB, nas reuniões ordinárias realizadas nos últimos 5 anos 

(2011/2015). Medidas estão sendo tomadas: 1. Diminuição da estrutura 

organizacional do CNSB. Foram extintos 15 Distritos: N°s. 103-RS / 111-SP / 133-

PR / 135-PR / 136-SC / 138-RJ / 141-SP / 156-MS / 160-MG / 163-ES / 166-MG / 

167-SE / 175-ES / 177-PR / 178-RN. Consequência da diminuição do número de 

Comunidades Serra. 2. Encerramento das atividades do escritório do CNSB, em 

Curitiba. Foi dispensado o funcionário contratado que lá prestava o serviço de 

atendimento ao Movimento Serra do Brasil. Permanece a sede própria, no mesmo 

local, para fins de correspondência, jurídicos e guarda do acervo. 3. Realização das 

Reuniões da Diretoria. Passarão a ser feitas na sede prória, em Curitiba, a fim de 

evitar gastos com locomoção, pernoite e refeições, além das despesas pessoais que 

passam a ser arcadas pelos próprios membros diretores. 4. Redução das viagens 

pagas pelo CNSB. Permanecendo, estritamente as autorizadas pela DE e que se 

destinam a representar o CNSB em eventos nacionais com finalidade específica, 

como entrega de Carta de Agregação, reuniões com Bispos e Clero, Celebrações 

Vocacionais e relevantes. 5. Restrição na encomenda e confecção de impressos. 

Sempre autorizada – após estudo da necessidade – pela Diretoria Executiva do 

CNSB. Propostas: 1ª. O CNSB se compromete recolher – semestralmente – e pelo 

período de 5 anos, o valor correspondente (ou aproximado, não superior a U$ 

2.000,00) ao constante do RELATÓRIO apresentado em junho de 2016 que 

apresenta as taxas (DUES) no valor de U$ 1.733,25. Esse período terminaria em 

31/12/2020. 2ª. O CNSB se compromete recolher – semestralmente – e pelo mesmo 

período de 5 anos o valor citado na proposta 1ª. e as Comunidades Serra (Clubes) 

que desejarem complementariam o recolhimento diretamente ao Serra 

Internacional, sem prejuízo das taxas ‘trimestrais’ ao MSB. 3ª. Eximir o CNSB de 

qualquer responsabilidade financeira com o Serra Internacional, permanecendo 

apenas os recolhimentos das Comunidades Serra (Clubes) que desejarem fazê-lo 

diretamente ao Serra Internacional, sem prejuízo dos recolhimentos ‘trimestrais’ 

ao Movimento Serra do Brasil. 4ª. O CNSB passe a ter apenas um representante no 

BOARD do Serra Internacional e não mais dois como atualmente. 5ª. Exclusão do 

CNSB do quadro de membros do Serra Internacional o que não significaria a 

extinção do Movimento Serra do Brasil. Conclusão: A proposta de desligamento 

do Conselho Nacional Serra do Brasil dos quadros associativos do Serra 

Internacional será a última e lamentável decisão. É necessário que fique muito 

claro que essa atitude contraria nossos princípios e será lamentável. Deve ser vista, 

não como uma atitude de desrespeito ou desagravo, mas pela total impossibilidade 

de cumprir com as obrigações, neste momento. De qualquer forma, continuaremos 

unidos espiritualmente, centrados no entendimento da comunhão universal, e com 

a posição muito clara de que o Serra Internacional foi criado para rezar e 

trabalhar pelas vocações Sacerdotais, Religiosas e Missionárias, mais do que ter, 

como preocupação maior, o aspecto financeiro, também necessário, porém não 

principal. De nossa parte, como Igreja pobre e dos pobres, continuaremos 

prestando nossa pequena, porém respeitada e muito querida contribuição a 

Hierarquia da Igreja Católica no Brasil.” Após a leitura, foi concedida a palavra ao 

IS. Edgard Pimentel, que complementou as informações DIZENDO QUE O Brasil é 

Terra de Missão e que não oferecer um quadro de tragédia mas de esperança. Dom 

Angélico Sândalo Bernardino, Assistente Episcopal do Movimento Serra do Brasil, 

disse que está de pleno acordo com as propostas apresentadas e que o carisma do Serra 



não é questão de dinheiro, mas que entende que se for efetuado pagamento de alguma 

taxa ao Serra Internacional, esta deve ser feita em Real, isto é em moeda nacional do 

Brasil, com possíveis reajustes anuais, obedecendo reajustes legais do país. O IS. 

Ulysses Sebben, disse que a presença de um Representante Internacional é suficiente e 

que das contar apresentadas, seria de bom alvitre o recolhimento semestral das taxas 

devidas ao Serra Internacional, no valor aproximado de U$. 1.750,00 por semestre.  O 

Presidente Dante Vannini, disse que o Serra, está presente nos cinco Continentes e que 

o mundo inteiro, todos os países, passam por crises. Disse, ainda, que o Escritório 

Central de Chicago tem elevados custos, que também foram diminuídos drasticamente. 

Quanto às propostas elencadas, a 5ª., que trata da exclusão do Conselho brasileiro do 

Serra Internacional, não se cogita, disse ele. O CNSB é muito importante para o Serra 

Internacional. Prosseguindo o Presidente Dante Vannini disse que é favorável que os 

valores recolhidos ao Serra Internacional (DUES), sejam feitos em moeda do país, 

porem não poderia oferecer decisões agora, mas, somente depois de levar o assunto ao 

BOARD, o que fará na próxima reunião que acontecerá em Phoenix, AZ, USA, no 

início do próximo ano. Depois de ouvidas várias manifestações de diretores presentes, o 

Secretário Executivo ratificou, com pequenas alterações, o texto da 1ª. Proposta do 

documento apresentado no início da reunião: ‘O CNSB se compromete recolher 

semestralmente, a título de taxas (DUES) devidas ao Serra Internacional, o valor 

de R$. 6.000,00 (seis mil reais) que representam, atualmente, aproximadamente U$ 

1.750,00, com reajustes anuais que deverão obedecer os legais do Brasil’. A 

proposta foi submetida à aprovação e os Diretores presentes a APROVARAM, por 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Presidente do CNSB, Alcides Dachery, 

pediu ao nosso Assistente Episcopal, Dom Angélico Sândalo Bernardino que fizesse as 

Orações finais e concedesse sua bênção. Eu, __________ Fernando Geraldo Teixeira 

Barreto, Secretário do CNSB, lavrei e assino a presente Ata, juntamente com o 

Presidente, submetendo-a a aprovação.  

 

        Aparecida, SP, 18 de novembro de 2016. 

      Memória de São Roque Gonzáles, Santo Afonso Rodrígez   

e São João Del Castilho, Presbíteros e Mártires 
 
 
 
 
 Alcides Dachery                                                     Fernando G. Teixeira Barreto  
 Presidente do CNSB                                                  Secretário do CNSB 

 


