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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA MANTENEDORA 
Exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Governo Geral da COMUNIDADE DE SÃO PIO X, na condição de Diretoria Executiva da 

mantenedora, apresenta e torna público o Relatório de Administração da Associação Carismática 

Católica São Pio X, inscrita no CNPJ sob n.º 02.868.732/0001-23, sediada a Rua Afonso Pena 61, centro 

de Campina Grande/PB. O presente relatório foi devidamente APROVADO POR UNANIMIDADE por 

seus membros associados reunidos em Assembleia Geral no último dia 23 de março. Juntamente, 

apresenta a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) referente ao exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2021 e o parecer do Conselho Fiscal. 

 

 

 

1. A missão da Comunidade de São Pio X é “Restaurar vidas pelo anúncio do Ressuscitado através 

da experiência de uma vida comunitária, levando homens e mulheres a viver em Cristo.”. Ao 

final do exercício, registra-se 142 membros associados ativos e 03 licenciados; 

 

2. Apresenta-se alguns números que traduzem o zelo administrativo do Governo Geral. Ao final do 

referido exercício, registra-se um saldo financeiro em banco de R$ 1.035,26 (hum mil e trinta e 

cinco reais e vinte e seis centavos) e em caixa de R$ 59,57 (cinquenta e nove reais e cinquenta 

e sete centavos). É necessário também registrar o valor de R$ 4.526,40 (quatro mil, quinhentos 
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e vinte e seis reais e quarenta centavos) a título de parcelas a vencer no ano seguinte com 

fornecedores; 

 

3. Registra-se que não há parcelas e/ou fatura vencidas, como valores em atraso a título de débitos 

com fornecedores, colaboradores e tributos; 

 

4. Ao encerrar o exercício de 2021, registra-se 346 (trezentos e quarenta e seis) sócios 

mantenedores que contribuíram diretamente para a manutenção da obra da Comunidade de 

São Pio X. No ano em análise, várias ações junto aos sócios mantenedores foram promovidas 

objetivando reduzir a despesa específica e aumentar a fidelidade dos sócios mantenedores; 

 

5. O ano de 2021, ainda foi marcado pela pandemia da COVID-19, dada esta circunstância a 

mantenedora da Comunidade de São Pio X fez a adesão ao plano do Governo Federal de 

redução proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário em 70% de seus três colaboradores 

no período de 1º/05 a 25/08/2021. Com esta adesão foi possível manter o vínculo empregatício 

com os colaboradores e o saldo do salário proporcional com pagamento em dia; 

 

6. É importante também destacar que durante 2021, a realização dos Grupos de Oração e 

Celebrações Litúrgicas na capela da Comunidade de São Pio X foram realizadas observando 

os protocolos sanitários e o agendamento da participação dos fiéis; 

 

7. Neste ano, foi realizada a 24ª edição do Crescer – O Encontro da Família Católica, durante a 

programação do Carnaval da Paz. Em 09/02/2021, foi firmado para o fomento do evento uma 

parceria pública com o Município de Campina Grande em 09/02/2021 e a sua prestação de 

contas está disponível no site www.comunidadepiox.org.br/parcerias-publicas; 

 

8. Em outubro de 2021, a Comunidade de São Pio X celebrou seus 30 anos de fundação com uma 

programação especial e presença de inúmeros fiéis e autoridades eclesiásticas, civis e líderes 

das Novas Comunidades do Brasil, em especial dos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte 

e Pernambuco. Para o marco desta celebração, foi finalizada a instalação do novo piso, sacristia, 

mezanino, iluminação e climatização da Capela de São Pio X. Para a conclusão total da reforma, 

http://www.comunidadepiox.org.br/parcerias-publicas
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faz-se ainda necessário a restauração dos bancos de madeira; sonorização; móveis da sacristia, 

presbitério e do mezanino; restauração dos vitrais; e toda a fachada externa: a pintura e as 

divisórias de vidro da entrada; 

 

 

Ao final, ao Governo Geral da Comunidade de São Pio X agradece a todos os membros associados, 

aos sócios mantenedores e aos benfeitores desta obra; e renova os votos para que, por mais um ano, 

possa contar com a valorosa contribuição, e assim manter a missão da Comunidade de São Pio X. Por 

todos vós, roga-se a Deus que vos retribua com generosidade tudo o que foi ofertado e suplica-se 

bençãos de saúde e paz, por intercessão da Virgem Imaculada e São Pio X. 

 

 

 

Campina Grande/PB, 23 de março de 2022. 

 

 
 

Gustavo Lucena de França Costa 
Moderador Geral 

 
 

Mauro Gutemberg Ribeiro Cavalcante 
Vice Moderador 

 
 

Edivonaldo Araújo de Lucena 
Ecônomo 

 
 

Stefany Vanessa Alexandre do Nascimento de Melo 
Secretária Geral 

 
 

Romero Sales Frazão 
Formador Geral 
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