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Ata da Assembleia Geral Ordinária do CONSELHO METROPOLITANO DE SÃO 

PAULO DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, inscrito no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 

62.261.144/0001-59. Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Aos dez dias do 

mês de janeiro de 2015, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária deste Conselho, 

em sua sede localizada na Rua da Consolação, 374 – São Paulo (SP), estando 

presentes os membros associados do Conselho Metropolitano de São Paulo da 

Sociedade de São Vicente de Paulo, conforme assinaturas que constam na Lista de 

Presença (com uma página). A reunião teve início às 10:00 horas com as orações 

tradicionais dirigidas pelo confrade Moacir Cordeiro, presidente do Conselho 

Metropolitano, seguidas da reflexão espiritual conduzida pelo Padre Mizael Donizetti 

Poggioli, com o tema “Mudança de paradigma, mudança de vida”. Em seguida, o 

confrade Moacir apresentou o mapa do movimento financeiro do mês de 

dezembro/2014 (anexo I) e abordou os seguintes assuntos: 1. Ata da Assembleia 

Anterior: foram apresentados os principais assuntos tratados na Assembleia Geral 

Ordinária de 13/12/2014, cuja ata foi aprovada pelos associados presentes; 2. 

Comunicados: 2.1) Assistência Vicentina Imaculada Conceição (AVIC) - 

relatório: As tratativas com a prefeitura de Osasco continuam, relativas à 

prorrogação do contrato do Lar Bussocaba com a prefeitura por mais seis meses, 

com atualização dos valores (tendo em vista que estão sendo utilizados valores de 

2009 na remuneração); enquanto não houver acerto o Lar está recebendo por verba 

indenizatória; em 19/12/2014 houve uma reunião com a Secretaria de Saúde e 

Assessoria da prefeitura, informando que caso não haja correção dos valores (no 

mínimo de 35,77%, inflação oficial acumulada do período), o contrato será 

rescindido, estando no aguardo de uma posição do prefeito; foi recebido em 

dezembro um valor de R$ 159.338,12, relativo a verba indenizatória do período de 

julho a outubro/2014; foi feito um estudo para institucionalização para substituição 

dos idosos conforme forem falecendo, buscando completar 55 (cinquenta e cinco) 

idosos como quantidade padrão do Lar Bussocaba, sendo condição fundamental 

institucionalizar idosos com grau de dependência I e que tenham benefício do INSS 

ou condições de receber o benefício, o que não aumentará custos nem a 

necessidade de mão-de-obra; esta proposta visará, com o tempo, a redução do 
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déficit com o aporte de recursos dos novos idosos; devido à necessidade de maior 

reflexão sobre o tema haverá reunião no dia 14/02/2015, na parte da tarde, para as 

discussões cabíveis; 2.2) Visitas regulamentares: Será realizada visita ao 

Conselho Central Oeste em 18/01, ao Conselho Central Suzano em 25/01, e ao 

Conselho Central Campo Limpo em 01/02; 2.3) Calendário (atualizações): houve 

alterações no calendário, sendo que a nova versão será encaminhada por e-mail 

junto com a próxima ata; 2.4) Mapas anuais: O mapa a ser utilizado é o mesmo do 

ano passado; consta no site do Conselho Nacional do Brasil e em breve estará 

disponível também do site do Conselho Metropolitano; 2.5) AVIV 2015: definição do 

local e programação: Considerando as dificuldades com a definição do local na 

área do CC de Suzano, o Conselho Central de Mogi das Cruzes se dispôs a receber 

o evento, contando com o apoio dos Conselhos Centrais Guarulhos e Suzano; o 

evento deverá ocorrer preferencialmente em 23/08/2015, e caso haja alguma 

necessidade de alteração poderá ser feito em 30/08/2015; discutiu-se a necessidade 

de alterações/melhorias na programação do AVIV; sugestões deverão ser 

encaminhadas ao confrade Moacir; 2.6) Formação para missionários: distribuição 

do material: Foram encaminhados aos participantes da formação missionária um 

livro com orientações do Departamento Missionário do CNB para cada um, a serem 

distribuídos pelos presidentes dos Centrais; os participantes serão convidados para 

uma nova etapa da formação; existem mais exemplares do livro disponível na 

secretaria para quem quiser adquirir; 2.7) Calendário eleitoral: Eleição do Lar São 

Vicente de Paulo de Santa Isabel, vinculado ao Conselho Central de Suzano = em 

andamento, mandato a vencer em 27/03/2015; HOMOLOGAÇÕES - 3.1) 

Assistência Vicentina de São Paulo (AVSP) – Projetos: Conselho Central do 

Tatuapé - Conselho Particular da Água Rasa - Conferência São Francisco Xavier - 

Beneficiária: Karina Alessi Caetano (Faculdade de enfermagem) - Valor total = R$ 

5.388,24 (mensalidade, alimentação e matrícula); valor do auxílio (80%) = R$ 

4.310,10, condicionado a apresentação de comprovação da frequência e do 

aproveitamento escolar, ao final de cada semestre, referendado pelos presentes; 4) 

COMISSÕES E DEPARTAMENTOS – 4.1) CONFERÊNCIAS DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES (CCA): Reunião regional ocorrerá em São Carlos no próximo dia 

17/01; confrade Wilson lembrou da reunião trimestral com os coordenadores de 
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CCA´s no próximo mês, e salientou que este ano terá muitos eventos, como o Ano 

Nacional dos Coordenadores de CCA´s e o Encontro Nacional que ocorrerá no Lar 

Bussocaba em Osasco; informou que foi fundada mais uma CCA no Metropolitano, 

Conferência Padre Pio (pertencente ao Central Tatuapé, Particular Água Rasa); a 

meta anual, vinda do Conselho Nacional, para a coordenação dos CCA´s é a 

abertura de uma CCA por Conselho Central; os cadastros e relatórios não tem vindo 

completos, precisando ser enviados corretamente; deverá ser realizado um 

Congresso das CCA´s durante o ano; confrade Wilson informou que todo o trabalho 

desenvolvido à frente das CCA´s está sendo documentado para facilitar a transição 

no final do mandato; 4.2) COMISSÃO DE JOVENS (CJ): O Encontro Nacional das 

CJ´s, que iria ocorrer de 06 a 08/02 no Rio de Janeiro, teve sua data e local 

alterados, sendo realizado em Belo Horizonte de 10 a 12/04; ocorrerá Congresso 

com os jovens, a ser realizado entre 23 e 25 de janeiro, devendo comparecer todos 

os coordenadores de CJ dos Centrais ou representantes caso não possam 

comparecer, bem como outros jovens de cada Central; consócia Juliana salientou a 

importância de apoio de todos os Centrais; 4.3) ECAFO: O Encontro Nacional de 

2015 ocorrerá de 13 a 15/03/2015, no Centro de Formação Ozanam; maiores 

detalhes serão debatidos na reunião trimestral do próximo mês, mas já devem ser 

lembrados os coordenadores de ECAFO de cada Central acerca do Encontro; 4.4) 

DENOR: reunião trimestral no próximo mês; 4.5) DECOM: Sem informes. A próxima 

reunião será realizada no dia 14 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sede do 

Conselho Metropolitano de São Paulo, com a presença de todos os coordenadores 

de comissões, presidentes de Obras Unidas e representantes do Denor. A coleta 

realizada importou no valor de R$ 70,00. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada às 12:00 horas, e eu, consócia Priscila Monteiro Esponton, secretária, 

lavrei a presente Ata que, devidamente aprovada pela assembleia, segue assinada 

por mim e pelo presidente. Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

 

 

______________________________   ________________________________ 
  Moacir Cordeiro Priscila Monteiro Esponton 
 Presidente  Secretária  
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Anexo I – Movimento Financeiro do mês de dezembro de 2014 

 

 

 


