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Decreto de Promulgação do Regimento do Conselho Episcopal
Regional Sul 4 (CONSER Sul 4 – Santa Catarina)

Decreto nº 02/2018

O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
CONSIDERANDO que
o Conselho Permanente da CNBB, reunido em Brasília de 20
a 22 de novembro de 2018, aprovou o Regimento do Conselho
Episcopal Regional Sul 4 (CONSER Sul 4 – Santa Catarina), no uso
das suas competências que lhe são atribuídas pelo art. 54, c, do
Estatuto e pelo Art. 2018, c, do Regimento da CNBB,
DECRETA
a sua promulgação, por meio do Comunicado Mensal da
CNBB, entrando em vigor nesta data, revogando-se toda a legislação
pertinente, em vigor até esta data.
Dado em Brasília, DF, no dia 22 de novembro de 2018.

Cardeal Sergio da Rocha
Arcebispo de Brasília
Presidente da CNBB
Dom Leonardo Ulrich Steiner, OFM
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário Geral da CNBB
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REGULAMENTO DO
CONSELHO EPISCOPAL REGIONAL
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CAPÍTULO I - DA NATUREZA E MISSÃO
Art. 1° O Conselho Episcopal Regional Sul 4, aqui designado com a
sigla CONSER, constituído pelos membros da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), canonicamente domiciliados no Estado
de Santa Catarina, é o órgão por meio do qual a CNBB exerce sua
Missão Evangelizadora neste Regional.
Parágrafo único - O CONSER tem sua sede na Rua Deputado
Antônio Edu Vieira, 1524, Pantanal, Florianópolis/SC.
Art. 2° O CONSER é regido pelo Estatuto e Regimento da CNBB e,
no que lhe couber, por este Regulamento.
Art. 3° Compete ao CONSER:
a) Fomentar a colegialidade, o relacionamento, a ajuda
recíproca e solidária e a ação comum entre os bispos do
Regional;
b) Promover a aplicação das diretrizes emanadas da Santa Sé
e da CNBB;
c) Planejar e promover a evangelização orgânica no
Regional, em sintonia com a Nacional;
d) Coordenar as atividades regionais com as nacionais da
CNBB, mantendo com esta a comunhão eclesial e a
corresponsabilidade na ação evangelizadora;
e) Estudar assuntos de interesse eclesial e social da região,
posicionar-se e atuar em parceria com o poder público, a
serviço do bem comum, e dar conhecimento disso à
Presidência da CNBB Nacional;
f) Definir a própria organização e normas de funcionamento,
por meio de Regulamento, respeitados o Estatuto e o
Regimento da CNBB sobre a matéria;
9

g) Aprovar as normas do Secretariado Executivo Regional,
das comissões e das instituições vinculadas ao Conselho
Episcopal Regional;
h) Eleger os membros do Conselho Permanente que lhe cabe
escolher;
i) Participar na elaboração da pauta do
Permanente, nos termos do Regimento da CNBB;

Conselho

j) Escolher os responsáveis pelos cargos no Conselho
Episcopal Regional e escolher ou confirmar, de acordo com
as normas, os assessores e coordenadores, pelos
colaboradores da secretaria executiva;
k) Apresentar candidatos ao episcopado;
l) Acompanhar a administração ordinária e dar o
consentimento, para atos de administração extraordinária,
de acordo com o direito, quanto aos bens do Conselho
Episcopal Regional ou das instituições a este vinculadas.
Art. 4° São órgãos do CONSER:
§ 1. Constitutivos:
a) Assembleia do CONSER;
b) Presidência;
c) Comissão Episcopal de Pastoral (CEP);
d) Secretariado Executivo Regional;
e) Conselho Econômico;
f) Conselho Fiscal.
§ 2. Subsidiários:
a) Assembleia Regional de Pastoral;
b) Conselho Regional de Pastoral;
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§ 3. Vinculados:
a) Comissão Regional de Presbíteros;
b) Comissão Regional de Diáconos;
c) Conselho Nacional do Laicato no Brasil - CNLB Sul 4;
d) OSIB Sul 4;
e) Conferência dos Religiosos do Brasil;
f) Fundação Dom Jaime de Barros Câmara;
g) Cáritas/SC;
h) Outros órgãos criados pela Assembleia do CONSER.

CAPÍTULO II – DA ASSEMBLEIA DO CONSER
Da natureza e finalidade
Art. 5° A Assembleia Geral é órgão supremo do Conselho Episcopal
Regional (CONSER). Compete à Assembleia eleger a sua
Presidência, os bispos referenciais para as pastorais, movimentos
eclesiais, serviços e organismos, o delegado do Conselho Permanente
e seu suplente, projetar as Diretrizes da Ação Evangelizadora do
Regional e deliberar sobre outros assuntos de sua competência, de
acordo com o Art. 3°.
Art. 6° As deliberações das Assembleias do CONSER serão acatadas
com força de compromisso pastoral e de comunhão episcopal,
respeitando-se a autonomia própria da Igreja Particular. Em virtude
do bem comum, todos os membros do CONSER procurarão, no
diálogo e em colaboração, executar o que foi deliberado em
Assembleia.
Art. 7° A Assembleia do CONSER acontecerá, ordinariamente, uma
vez ao ano, e, extraordinariamente, quando a Presidência ou, no
mínimo, a metade dos membros do CONSER requerer sua
convocação.
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Da convocação
Art. 8° A convocação das Assembleias Ordinárias far-se-á a partir
de comunicação a todos os membros com antecedência mínima de
quarenta e cinco dias, dela devendo constar a indicação do local, dia,
horário e temário.
Art. 9° A critério da Presidência, poderão ser convidados assessores
e peritos que se fizerem necessários.
Do comparecimento
Art. 10 Todos os membros do CONSER têm o direito e o dever de
participar das Assembleias.
§ 1°. Todos os membros do CONSER são convocados para as
Assembleias e devem a elas comparecer, não se admitindo presença
por representação ou delegação.
§ 2°. Os convocados, que se julgarem impedidos de comparecer,
justifiquem por escrito suas ausências.
§ 3°. A ausência, ainda que justificada, não exonera os convocados
do cumprimento do que estabelece o Artigo 6° deste Regulamento.
Do funcionamento
Art. 11 Para o funcionamento da Assembleia, requerer-se-á a
presença da maioria absoluta dos membros do CONSER.
Art. 12 No início da Assembleia, será discutida e aprovada a pauta.
Art. 13 Têm direito a voto deliberativo e eletivo na Assembleia
somente os membros presentes.
§ 1°. Os membros ausentes do CONSER poderão ser votados.
§ 2°. As votações e eleições se decidem por maioria absoluta dos
votantes, no primeiro ou segundo escrutínio; após o qual, não tendo

12

havido eleição, o terceiro e último escrutínio far-se-ão entre os dois
candidatos mais votados no segundo escrutínio.
§ 3°. Nas deliberações, a votação poderá ser a descoberto ou secreta,
seja por determinação do Presidente, seja por solicitação de membros
da Assembleia, sempre com a aprovação da mesma.
§ 4°. Os membros eméritos do CONSER têm direito a voto
consultivo.
Art. 14 Todos os mandatos do CONSER, resultantes de eleição pela
Assembleia, terão a duração de quatro anos, coincidindo com o
mandato da Presidência da CNBB.
§ 1°. Será admitida a reeleição por mais um mandato no mesmo
cargo.
§ 2°. Se vagar um cargo durante o decurso do mandato, o CONSER
nomeará um substituto até a próxima Assembleia, a qual elegerá um
novo titular para completar o mandato.
§ 3°. O mandato interino não é contado como mandato pleno,
conforme o § 1° do presente artigo.
Art. 15 Na ordem dos trabalhos, seja previsto tempo para a
realização dos atos litúrgicos, especialmente a celebração eucarística
e a liturgia das horas, para a reflexão espiritual, teológica e pastoral.
Art. 16 O presidente solucionará as questões de ordem.
Art. 17 Os assuntos mais importantes, a serem votados pela
Assembleia, poderão ser apresentados por um ou mais expositores
designados pela presidência e discutidos pelos participantes.
Art. 18 A coordenação da Assembleia do CONSER caberá ao
presidente, fazendo-se ajudar pelo secretário.
Art. 19 As intervenções em plenário far-se-ão por ordem de
inscrição e os inscritos falarão por prazo determinado pelo
presidente.
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Art. 20 Durante a Assembleia do CONSER, poderá haver reuniões
privativas de seus membros.

CAPÍTULO III – DA PRESIDÊNCIA
Art. 21 A Presidência é o órgão diretivo e administrativo,
constituída pelo Presidente, Vice-presidente e Secretário.
Parágrafo único - O presidente, o vice-presidente e o secretário serão
eleitos pela Assembleia do CONSER.
Art. 22 Compete ao presidente:
a) Convocar e presidir a Assembleia do CONSER e da
Assembleia Regional de Pastoral;
b) Representar legalmente a CNBB - REGIONAL SUL 4 e o
CONSER;
c) Integrar o Conselho Permanente da CNBB;
d) Acompanhar o Secretariado Regional.
Art. 23 Compete ao vice-presidente substituir o presidente em seus
impedimentos.
Parágrafo único - No caso de impedimento definitivo do presidente, o
CONSER elegerá novo presidente.
Art. 24 Compete ao secretário:
a) Secretariar as Assembleias do CONSER e providenciar a
redação oficial das atas e documentos.
b) Dar os devidos encaminhamentos, em sintonia com o
presidente, às decisões das Assembleias e das reuniões do CONSER.
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Da Comissão Episcopal de Pastoral
Art. 25 No Regional Sul 4, as atribuições da Comissão Episcopal de
Pastoral serão desempenhadas pelo Conselho Episcopal Regional
(CONSER).

CAPÍTULO IV – DO SECRETARIADO EXECUTIVO REGIONAL
Art. 26 O Secretariado Executivo Regional é o órgão executivo e
permanente a serviço do CONSER.
§ 1°. O Secretariado Executivo Regional é o órgão com o qual o
Secretariado Geral da CNBB se relaciona ordinariamente.
§ 2°. O Secretariado Executivo Regional também é o órgão de
comunicação entre a CNBB e as dioceses.
§ 3°. O Secretariado Executivo Regional está sob responsabilidade e
coordenação imediata do Secretário Executivo.
Art. 27 Compete ao Secretariado Executivo Regional:
a) Buscar a comunhão e a partilha entre as pastorais,
serviços, organismos e movimentos eclesiais do Regional, em
vista da eficácia da evangelização;
b) Encaminhar a execução das resoluções do CONSER, da
Assembleia Regional de Pastoral e do Conselho Regional de
Pastoral;
c) Elaborar subsídios;
d) Auxiliar e assessorar as dioceses e as pastorais, serviços,
organismos e movimentos eclesiais do Regional;
e) Executar serviços de contabilidade, administração e
secretaria.
Art. 28 O Secretariado Executivo Regional é composto:
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a) Pelo secretário executivo;
b) Pelo Grupo de Reflexão Pastoral;
c) Pela Secretaria Executiva.
Art. 29 As Coordenações Diocesanas de Pastoral poderão ser
convidadas para assessorar o Secretariado Executivo Regional para:
a) Refletir a caminhada pastoral do Regional;
b) Animar a caminhada em conjunto da pastoral do
Regional;
c) Colaborar na construção das Diretrizes do Regional;
d) Indicar nomes para secretário executivo Regional e seus
auxiliares.
Do secretário executivo
Art. 30 Compete ao secretário executivo:
a) Coordenar o Secretariado;
b) Participar das Reuniões da Presidência, da Assembleia de
Pastoral e Conselho Regional de Pastoral;
c) Articular com as Dioceses catarinenses e com o
Secretariado Nacional da CNBB;
d) Colaborar na escolha de pessoas para compor a Secretaria
Executiva;
e) Ser responsável pela economia e administração geral do
Regional Sul 4 da CNBB;
f) Acompanhar a caminhada pastoral das Dioceses, das
pastorais, serviços, organismos e movimentos eclesiais do
Regional;
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g) Executar suas funções sempre em sintonia com o
Conselho Regional de Pastoral e com o CONSER;
h) Encaminhar a execução dos trabalhos pastorais do
Regional Sul 4 remetendo os relatórios;
i) Contatar assessores para cursos, encontros, seminários,
assembleias e demais promoções pastorais do Regional Sul 4;
j) Fazer relatório das atividades do Regional Sul 4;
k) Dirigir reuniões e encontros, em sintonia com o CONSER;
l) Manter em ordem os arquivos e serviços de secretaria;
m) Cuidar do patrimônio móvel e imóvel do Regional Sul 4;
n) Receber e emitir correspondências;
o) Contratar prestadores de serviços;
p) Cuidar dos meios de comunicação social.
Grupo de Reflexão Pastoral
Art. 31 Compete ao Grupo de Reflexão Pastoral:
a) Auxiliar o Secretariado Regional no planejamento,
coordenação e execução da caminhada pastoral do Regional
Sul 4;
b) Orientar o secretário executivo;
c) Preparar a Assembleia Regional de Pastoral e as reuniões
do Conselho Regional de Pastoral.
Art. 32 O Grupo de Reflexão Pastoral é composto por:
a) Bispos que compõe a presidência do CONSER
acompanhados de seus Coordenadores Diocesanos de
Pastoral;
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b) Secretário executivo;
c) Três coordenadores de pastorais, serviços, movimentos
eclesiais e organismos indicados pelo Conselho Regional de
Pastoral.
Parágrafo único - A reunião do Grupo de Reflexão Pastoral
acontecerá,
ordinariamente,
três
vezes
ao
ano,
e,
extraordinariamente, quando a Presidência requerer sua convocação.
Da Secretaria Executiva
Art. 33 Compete à Secretaria Executiva desempenhar as funções
atribuídas do Secretário Executivo.
Art. 34 A Secretaria Executiva é composta pelos:
a) Colaboradores contratados;
b) Agentes de pastoral liberados para a coordenação regional
de pastorais ou serviços específicos.
§ 1°. A contratação ou demissão de colaboradores contratados
depende da Presidência.

CAPÍTULO V – DOS CONSELHOS ECONÔMICO E FISCAL
Do Conselho Econômico
Art. 35 O Conselho Econômico é composto por:
a) Um bispo membro da Presidência do CONSER;
b) O secretário executivo;
c) O assistente financeiro do Regional;
d) Um representante dos Coordenadores Diocesanos de
Pastoral;
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e) Representante dos Ecônomos Diocesanos.
Parágrafo único - O Conselho Econômico será escolhido pela
Assembleia do CONSER.
Art. 36 Compete ao Conselho Econômico:
a) Cooperar por meio de pareceres e decisões com os
responsáveis pela gestão administrativa e financeira do
Secretariado Regional;
b) Dar o consentimento para os atos de administração
extraordinária quando o Direito Canônico, os Estatutos e o
Regimento da CNBB o exigirem para validade de tais atos;
c) Fazer a previsão orçamentária;
d) Analisar e aprovar orçamentos;
e) Captar recursos.
Parágrafo único - O Conselho poderá contar com assessoria de peritos.
Do Conselho Fiscal
Art. 37 O Conselho Fiscal é composto de:
a) Um bispo;
b) Um representante dos Coordenadores Diocesanos de
Pastoral;
c) Um representante dos ecônomos diocesanos.
Parágrafo único - O Conselho Fiscal será escolhido pela Assembleia do
CONSER.
Art. 38 Compete ao Conselho Fiscal:
a) Fiscalizar a administração econômica financeira e
patrimonial do Secretariado Executivo.
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b) Analisar cuidadosamente e dar parecer fundamentado,
tanto a respeito da administração financeira e patrimonial
quanto dos balanços anual e de encerramento de mandato,
organizado e apresentado pelo Secretário Executivo perante
o Conselho Regional de Pastoral e do CONSER, para a sua
devida aprovação.
Disposições Finais
Art. 39 Este Regulamento, aprovado pela Assembleia do CONSER e
pelo Conselho Permanente da CNBB, entrará em vigor
imediatamente após a sua promulgação e só poderá ser alterado pela
Assembleia do CONSER e "ad referendum" do Conselho Permanente
da CNBB.
Parágrafo único - Os casos omissos ou duvidosos serão solucionados
pela Assembleia do CONSER, em consonância com o Estatuto e o
Regimento da CNBB.
Art. 40 Este Regulamento foi aprovado pela Assembleia do
CONSER, no dia 05 de julho de 2018, e pelo Conselho Permanente,
no dia 22 de novembro de 2018.
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REGULAMENTO DOS
ORGANISMOS SUBSIDIÁRIOS
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CAPÍTULO I – DA ASSEMBLEIA REGIONAL DE PASTORAL
Natureza
Art. 1° A Assembleia Regional de Pastoral, de ora em diante
simplesmente designada pela sigla ARP, é a instância representativa
da Igreja em Santa Catarina.
Organização
Art. 2° A ARP acontecerá ordinariamente uma vez por ano e,
extraordinariamente, em qualquer tempo, convocada pelo presidente
ou pela metade dos membros do Conselho Regional de Pastoral
(CRP).
Art. 3° A ARP será convocada por meio de carta, enviada pelo
presidente com 30 (trinta) dias de antecedência, indicando o local, a
data, a hora e a duração de sua realização.
§ 1°. Com a carta de convocação seguirão a sugestão de agenda, bem
como a distribuição de serviços necessários para o bom
funcionamento da Assembleia.
§ 2°. Na ARP reserve-se tempo suficiente para celebrações e estudo
de temas de aprofundamento teológico-pastorais.
Participantes
Art. 4° São participantes da ARP:
a) Membros natos;
b) Convidados;
c) Outros participantes.
§ 1°. São membros natos:
– Os bispos diocesanos, coadjutores, auxiliares e eméritos do
Regional Sul 4;
– O secretário e a secretaria executiva do Regional;
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– Os Coordenadores Diocesanos de Pastoral e outras duas pessoas
por diocese;
– Os Ecônomos das dioceses;
– Os Coordenadores Regionais das pastorais, serviços, movimentos
eclesiais e organismos;
– Um representante do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de
Florianópolis;
– O Diretor e um representante dos seminaristas da FACASC;
– O Reitor do SEFISC e um representante dos seminaristas;
– O Gerente Administrativo da Fundação Dom Jaime de Barros
Câmara.
§ 2°. São convidados:
– Os representantes das Igrejas filiadas ao Conselho de Igrejas para
Estudo e Reflexão - CIER;
– O representante da CNBB Nacional;
– Os articuladores das equipes regionais das pastorais, serviços,
movimentos eclesiais e organismos;
– Outros, a critério da Presidência.
§ 3°. Outros participantes:
– Assessores;
– Peritos;
– Outros.
Atribuições
Art. 5° São atribuições da ARP:
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a) Propor e definir as Diretrizes da Ação Evangelizadora do
Regional;
b) Discutir e aprovar o plano de atividades;
c) Aprofundar questões relativas à pastoral no Regional Sul
4;
d) Avaliar a caminhada pastoral;
e) Aprovar os regulamentos das instâncias que dizem
respeito à pastoral;
f) Tomar posição frente as situações de conflito;
g) Constituir comissões temporárias ou permanentes de
acordo com as necessidades;
h) Realizar estudos de temas com relevância para a pastoral.
Votação
Art. 6° As deliberações da ARP serão aprovadas por meio do voto
de dois terços dos seus participantes.
§ 1°. Terão direito a voto os membros natos.
§ 2°. A ARP poderá solicitar o voto consultivo dos convidados,
assessores e peritos.
Art. 7° As deliberações da ARP terão força normativa quando
aprovadas por dois terços dos membros votantes, cabendo a
homologação ao Conselho Episcopal Regional (CONSER).
Parágrafo único - No final de cada ARP será elaborada uma ata, que
será assinada pelos bispos presentes, constando, em anexo, a lista de
presença dos participantes.
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Funcionamento
DA PRESIDÊNCIA E SECRETARIA
Art. 8° A ARP será presidida pelo presidente do CONSER, que se
fará auxiliar pelo secretário executivo do Regional e pelo Grupo de
Reflexão Pastoral.
Art. 9° O presidente nomeará, no início da ARP, uma secretaria "ad
hoc".
Parágrafo único - Compete à secretaria "ad hoc":
– Auxiliar o secretário executivo na redação da ata;
– Coletar o material distribuído, os textos redigidos na Assembleia e
os relatos dos grupos de trabalho.
DA PAUTA DOS TRABALHOS
Art. 10° A pauta será apresentada no início da ARP para a aprovação
do plenário.
§ 1°. Todos os membros participantes da ARP podem propor,
verbalmente, acréscimos, supressões ou modificações;
§ 2°. A votação será a descoberto, ficando sujeito à aprovação por
maioria simples dos votantes presentes.
DAS QUESTÕES DE ORDEM
Art. 11 Por “questão de ordem" entender-se-á qualquer intervenção
em plenário para clarificar ou garantir as exigências do Estatuto ou
do Regimento da CNBB e do Regulamento do Regional Sul 4 da
CNBB.
§ 1°. Quem interpuser questão de ordem deverá apresentar, por
escrito, o fundamento de sua intervenção.
§ 2°. O coordenador dos trabalhos do dia solucionará a questão de
ordem ou a transferirá a uma comissão "ad hoc".
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§ 3°. Para a solução das questões de ordem caberá, em última
instância, recurso ao CONSER.
DOS TEMAS
Art. 12 Na ARP poderão ser abordados assuntos:
– Regulamentares: de acordo com os objetivos do Regulamento;
– Temáticos: escolhidos pelo Conselho Regional de Pastoral após
sugestões da ARP.
Art. 13 A ARP poderá emitir:
– NOTA ou DECLARAÇÃO sobre assuntos que dizem respeito à
vida da Igreja no Regional, ou um tema emergente não previsto na
carta convocatória: após o recebimento da Convocação para a ARP,
sendo o pleito aprovado pela Presidência, o proponente elabora um
texto a ser apresentado ao plenário na primeira sessão da Assembleia
para apreciação e votação;
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14 Todos os textos da ARP terão o timbre do Regional Sul 4 da
CNBB e da respectiva ARP.
Art. 15 Na ARP será constituída uma equipe de comunicação para
atender a imprensa.
§ 1°. Cabe ao presidente designar membros da ARP para possíveis
entrevistas e só eles poderão falar em nome da Assembleia a respeito
dos temas tratados.
§ 2°. O acesso ao plenário, de fotógrafos, jornalistas e cinegrafistas,
dependerá de autorização do Presidente da ARP.
Art. 16 Durante a Assembleia, além da Celebração Eucarística
diária, haverá outros momentos de oração em comum.
Art. 17 Os serviços necessários para o bom funcionamento da ARP
serão confiados antecipadamente aos participantes.
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Parágrafo único - Os casos omissos ou duvidosos serão solucionados
pelo CONSER.
CAPÍTULO II – DO CONSELHO REGIONAL DE PASTORAL
Natureza
Art. 18 O Conselho Regional De Pastoral, de ora em diante
designado pela sigla CRP, é a instância de comunhão,
corresponsabilidade, animação, articulação, reflexão e planejamento
da Ação Evangelizadora no Regional Sul 4.
Composição
Art. 19 Fazem parte do CRP:
a) Os bispos do Regional Sul 4, que compõem o CONSER;
b) O secretário e secretaria executiva do Regional;
c) Os coordenadores diocesanos de pastoral e outra pessoa
da Diocese;
d) Os ecônomos das Dioceses;
e) Os coordenadores regionais das pastorais, serviços,
movimentos e organismos;
f) Outros, a critério da Presidência.
Parágrafo único - Veda-se a possibilidade aos membros do CRP serem
representados.
Atribuições
Art. 20 São atribuições do CRP:
a) Encaminhar a elaboração e a execução das Diretrizes da
Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina;
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b) Preparar a ARP e viabilizar suas resoluções com força de
diretrizes;
c) Fortalecer a pastoral de conjunto, articulando as pastorais,
serviços, movimentos e organismos regionais em sua Ação
Evangelizadora;
d) Apoiar e acompanhar a aplicação das Diretrizes da Ação
Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina, as prioridades
pastorais e atividades comuns;
e) Incentivar a caminhada pastoral nas Dioceses do Regional
Sul 4;
f) Fazer análise de conjuntura e estudar temas sócioseconômicos-culturais-religiosos do Regional e outros;
g) Promover momentos de espiritualidade e vivência
fraterna entre os participantes;
h) Indicar nomes aos bispos para o cargo de secretário
executivo;
i) Aprovar a previsão orçamentária para cada ano, após
análise e apresentação do Conselho Econômico.
Art. 21 O CRP terá um presidente, um coordenador e um secretário.
§ 1°. O presidente do CRP é o presidente do Conselho Episcopal
Regional (CONSER) do Regional Sul 4.
§ 2°. O coordenador é o secretário executivo do Regional Sul 4.
§ 3°. O secretário será escolhido pelo secretário executivo.
Art. 22 Compete ao Presidente:
a) Convocar as reuniões do CRP;
b) Presidir as reuniões do CRP;
c) Repassar as orientações e resoluções vindas de instâncias
superiores.
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Art. 23 Compete ao coordenador:
a) Encaminhar a convocação para as reuniões do CRP;
b) Coordenar a preparação das reuniões e encaminhar suas
resoluções;
c) Manter um serviço de arquivo e documentação.
Art. 24 Compete ao secretário: secretariar as reuniões e encaminhar
a documentação ao coordenador.
Art. 25 Compete aos membros do CRP:
a) Propor a reflexão de temas pastorais emergentes em sua
área de atuação;
b) Colaborar para que o CRP cumpra suas finalidades;
c) Dispor-se a integrar equipes de trabalho de acordo com as
necessidades surgidas no CRP;
d) Acatar as decisões da maioria em vista da pastoral de
conjunto;
e) Participar das reuniões do CRP;
f) Repassar aos sucessores e membros da equipe informações
e dados da caminhada do Regional Sul 4, especialmente do
CRP.
Funcionamento
Art. 26 O CRP reunir-se-á ordinariamente duas vezes por ano e
extraordinariamente quantas vezes se fizerem necessárias.
Art. 27 O mandato dos componentes do CRP terminará quando
cessar a sua respectiva função representativa.
Art. 28 Todos os membros do CRP têm direito a voto, considerandose aprovada a proposição que obtiver a maioria simples.
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Art. 29 As resoluções do CRP tenham forças de diretrizes para a
Pastoral Regional, quando aprovadas pela ARP.
Parágrafo único - Em eventuais situações, a Presidência poderá
homologá-las para sua imediata aplicação.
Art. 30 As resoluções do CRP sejam publicadas em relatório.
Art. 31 O relatório de cada reunião do CRP seja enviado a todos os
seus membros.
Parágrafo único - As reuniões do CRP deverão acontecer
alternadamente entre as dioceses do Regional, sendo de sua
responsabilidade todo o custo com hospedagem e alimentação.

CAPITULO III – DAS REPRESENTAÇÕES ECLESIAIS
Art. 32 As pastorais, serviços, movimentos eclesiais e organismos
constituídos no Regional Sul 4 terão representatividade na ARP e no
CRP somente os que constituírem as Comissões Episcopais Pastoral
da CNBB ou os que forem aprovados pelo CRP e homologados pelo
CONSER.
Parágrafo único - As pastorais, serviços, movimentos eclesiais e
organismos constituídos em 50% das Dioceses do Regional Sul 4
terão reconhecimento como Coordenação Regional e, por
conseguinte, participarão da ARP e do CRP. Os que não atendem
este percentual terão reconhecimento como Equipe de Articulação
Regional e, por conseguinte, participarão da ARP.
Art. 33 O Regional Sul 4 terá representantes junto ao CIER, CONER
e outros organismos afins, indicados pelo CRP e homologados pelo
CONSER.
ATRIBUIÇÕES DAS REPRESENTAÇÕES ECLESIAIS
Art. 34 As pastorais, serviços, movimentos eclesiais e organismos
têm como finalidade:
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a) Promover, animar, planejar, coordenar a sua área pastoral;
b) Criar condições humanas e financeiras para a execução de
seus planos específicos;
c) Estar articulados, em sintonia com a caminhada e
diretrizes do Regional Sul 4;
d) Realizar encontros específicos, porém, em sintonia com o
Conselho Episcopal do Regional (CONSER) e o CRP.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 35 O presente Regulamento entrará em vigor após a sua
aprovação pela Assembleia de Pastoral e homologação pelo
Conselho Episcopal Regional (CONSER).
Art. 36 As modificações serão efetuadas a partir de reflexões das
diversas instâncias, com aprovação na Assembleia Regional de
Pastoral, cabendo o parecer final ao Conselho Episcopal Regional
(CONSER).
Parágrafo único - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho
Episcopal Regional (CONSER)
Art. 37 Este regulamento foi aprovado pela Assembleia Regional de
Pastoral no dia 25 de agosto de 2018 e referendado pelo CONSER,
também no dia 25 de agosto de 2018.

32

