CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL – CONSER LESTE 2
Av. João Pinheiro, 39 – 2º andar.
30130-180. Belo Horizonte. MG
Tel: (31) 3224-2434 Fax. (31) 3224-0017

Belo Horizonte, 2 de maio de 2018.
CT nº 050/2018 CNBB
Exmos. Revmos. Srs. Arcebispos e Bispos
Prezados Coordenadores Diocesanos de Pastoral,
funcionários das Mitras Diocesanas, leigos e leigas
paz!
O Secretariado Regional tem a alegria de convidar para o encontro dos ecônomos,
contadores, advogados, secretários(as) e outros funcionários da Mitra com o objetivo de estudar,
formar e compartilhar experiências nas áreas contábil, financeira, patrimonial, jurídica e
trabalhista.
O encontro será realizado nos dias 25 (início às 11h30) e 26 (término às 17h) de junho,
na Casa de Retiros São José (Av. Itaú,475, Dom Bosco), em Belo Horizonte (MG), para o qual a
presença de todos e todas será muito importante e bem vinda.
Em virtude da impossibilidade de comparecimento do assessor da Nunciatura Apostólica
para conduzir os trabalhos com os chanceleres, esse encontro não contará com a participação
dos mesmos. Estamos estudando, portanto, a realização de uma formação para o segundo
semestre, voltada somente para os chanceleres.
Pedimos que façam contato com a administração da Casa de Retiros São José, pelo e-mail
contato@casaderetirossaojose.com.br para a reserva e escolha de uma das modalidades de
hospedagens:
Diária completa – quarto individual: R$ 400,00 (referente a duas diárias de R$200,00 cada).
Diária completa – quarto duplo: R$ 300,00 (referente a duas diárias de R$150,00 cada).
Diária day use: R$178,00 (referente a duas diárias de R$89,00 cada). Esta modalidade é
indicada para quem não irá ficar hospedado na casa, mas participará das atividades da
programação.
Já a confirmação de presença no encontro deverá ser feita pelo site do Regional Leste 2
www.cnbbleste2.org.br, até o dia 15 de junho. É imprescindível fazer a sua inscrição pelo site,
pois o sistema gera automaticamente o crachá, lista de presença, bem como, o relatório para
entrega do material que será utilizado durante o encontro.
O encontro é uma iniciativa do Conselho Episcopal de Pastoral do Leste 2 em parceria com
o Instituto Axis, sendo aberta a participação de convidados e representantes de congregações
religiosas, assim, teremos um número de inscrições limitadas.
Quaisquer dúvidas estamos à disposição pelos telefones (31) 3224-2434 / 3224-0017 ou
pelo e-mail comunicacao@cnbbleste2.org.br.
Atenciosamente,
Pe. Roberto Marcelino de Oliveira
Secretário Executivo
CNBB Leste 2

PROGRAMAÇÃO
25 de junho – Segunda-feira
11h30- Credenciamento
12h- Almoço
14h- Abertura
14h20- Reforma trabalhista: efeitos na Igreja.
Dra. Vera Maria Barbosa Costa - Assessora Jurídica da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil
16h- Lanche/Intervalo
16h30 - Aspectos práticos de finanças, contabilidade e tributários.
Márcio de Souza Moreira - Diretor do Axis Instituto
18h20- Encerramento
20h- Noite Cultural e confraternização

26 de junho – Terça-feira
7h- Celebração Eucaristia
7h50 - Café
8h10 - Gestão Eclesial para uma Igreja em Saída, Bens Estrutura da Comunidade
Eclesial.
Dom Edson José Oriolo dos Santos - Bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte (MG).
Aspectos Jurídicos relevantes para a boa administração das Organizações Religiosas.
Dr. Hugo José Sarubbi Cysneiros - Advogado e Assessor Jurídico-Civil da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil
10h30 – Café
11h - Aspectos Jurídicos relevantes para a boa administração das Organizações
Religiosas.
12h- Almoço
14h- A Gestão dos Bens Eclesiásticos: práticas de Governança Religiosa.
Adilson Souza – Superintendente do Axis Instituto
15h30 - Lanche/Intervalo
15h50 - Gestão Patrimonial: Aplicada ao contexto das Arquidioceses e Dioceses.
Márcio de Souza Moreira - Diretor do Axis Instituto
17h- Encerramento.

