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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 nove dias 

do mês de janeiro de 2016 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 assembleia teve seu início às 10:00 horas 

com as orações tradicionais coordenadas pelo confrade Marco Antonio Kananovicz, 

seguidas da reflexão espiritual conduzida pelo padre Mizael Donizetti 

Poggioli, assessor espiritual do Conselho, com o tema “Os Pobres na 

Igreja”. Depois da Leitura Espiritual e, em seguida, o confrade secretário 

Reinaldo apresentou os principais assuntos tratados na Assembleia Geral Ordinária 

de 12 de dezembro de 2015, sendo sua ata aprovada pelos associados presentes; 

dando continuidade a reunião o confrade Marco Antonio abordou os seguintes 

assuntos: 1) Comunicados: 1.1 – Site: foi criado para que todos obtivéssemos as 

informações de forma mais rápida e solicitou que acessássemos o seu conteúdo, 1.2 

– Envio da ata da reunião: será por e-mail, pois o site está em manutenção; 1.3 – 

Projetos: no momento, somente os projetos de extrema necessidade serão 

liberados. A pretensão é ter três pessoas responsáveis pela análise dos projetos e 

será liberado o valor total solicitado, ou seja, cem por cento do valor; 1.4 – 

Orçamento da AVSP: estão sendo elaboradas as planilhas e no máximo até o mês 

de março será apresentado para a assembléia. De posse dos dados será possível 

liberar os novos projetos; 1.5: Mapa anual – solicitou a atenção de todos para os 

prazos de entrega, que consta na Regra da SSVP, e que não deixassem a entrega 

para o final do prazo; 1.6: Desligamento de funcionário do CMSP: a Sra. Cláudia, 

teve encerrado seu contrato de prestação de serviços que termina no próximo dia 31 

de janeiro. O atendimento será realizado pela Consócia Claudete, no horário 
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habitual e a partir do dia 20 de janeiro das 8h30 até 17h30. 1.7 - AVSP: vai se reunir 

em imóvel, alugado, próximo ao Metrô Santa Cruz para melhor administrar o 

patrimônio do CMSP. Salientou que Assistência Vicentina de São Paulo continua 

vinculada ao CMSP. 1.8 – Centro de Formação Antonio Frederico Ozanam: 

durante o ano de 2016, não será cobrado taxa para os eventos realizados pelos 

Conselhos que integram o CMSP, ou seja, os participantes, se desejarem, farão uma 

contribuição espontânea, pois o CMSP cobrirá o custo do evento.  Após o período 

de experiência o procedimento poderá ser adotado nos próximos anos da atual 

gestão. Com relação a AVVM – Assistência Vicentina de Vila Mascote o assunto 

será tratado com a nova diretoria. 2. COMISSÕES E DEPARTAMENTOS - 2.1 

DENOR: O cdf. Marcos antes de passar os informes justificou a ausência do cfd. 

Paulo Christofolli, 1º vice-presidente, e do cfd. Anacleto, coordenador do Denor. 

Solicitou que agendassem as visitas do Denor as Obras Unidas e preparassem a 

documentação que será solicitada. 2.2 – ECAFO: a consócia Ines informou: 2.2.1 – 

Encontro Nacional da Ecafo – Região IV, dias 11, 12 e 13 de março, não foi 

definido o local e o valor, somente informado que será na área do Conselho 

Metropolitano de Bauru. Participam todos os coordenadores da Ecafo dos 

Conselhos Centrais e a coordenadora do CMSP, se forem liberadas novas vagas 

será notificado 2.2.2 – Encontro da Ecafo no CMSP: será em maio, nos dia 21 e 

22, na AVIC – Assistência Vicentina Imaculada Conceição (Bussocaba). Participam 

todos os coordenadores da Ecafo dos Conselhos Centrais e dos Conselhos 

Particulares. Os Conselhos Particulares que não tiverem coordenadores devem 

enviar um representante. 2.2.3 – Econtro para Tesoureiros: dia 14, das 8h00 às 

12H00, na AVIC (Bussocaba). Participam tesoureiros dos Conselhos Centrais e 

Particulares. Pe. Mizáel estará presente para celebrar a missa. 2.2.4 - Encontro de 

Secretários: dia 21, das 8h00 às 12H00, na AVIC (Bussocaba). Participam 

secretários dos Conselhos Centrais e Particulares. Pe. Mizáel estará presente para 

celebrar a missa.  2.3 – CCA: o confrade Luiz Cláudio informou: 2.3.1 – Carnaval do 

CCA: os Conselhos Centrais devem realizar no dia 06 de fevereiro baile em que as 

crianças e adolescentes deverão usar fantasias que representem santos, santas, e 

personagens bíblicos. 2.3.2 -  Encontro de Coordenadores do CCA: dia 20/02, no 

auditório no CMSP, das 13h00 às 16h00. Participam coordenadores dos CCs. 2.4 – 
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Comissão de Jovens: a consócia Juliana  informou: 2.4.1. Encontro Regional – 

dias 26, 27 e 28 de fevereiro, em Agudos. Participam um jovem, coordenador ou 

representante, por Central, taxa de inscrição de R$ 200,00. No sábado será a 

seletiva para escolher o representante da Região IV que vai participar no Festival 

Ozanam na Romaria a Aparecida. Vão participar dois grupos do CMSP: grupo do 

CCA do Conselho Central Sul e grupo do CJ do Conselho Central de São Bernardo. 

2.4.2. Encontro do CMSP - Dias 1, 2 e 3 de abril. Na próxima reunião devem 

participar todos coordenadores do CJ para finalizar a organização do encontro. Cfd. 

Marco salientou que todos os eventos que acontecerão, em nível de CMSP, CJ 

estará presente trabalhando como equipe de apoio e acolhida. 3 – Homologação de 

candidatos aos cargos de Presidente e Conselho Fiscal do Conselho Central 

Suzano: homologados os seguintes nomes para Presidente: José Carlos da Costa, 

Maria Auxiliadora da Silva, Vicente José Rodrigues; e para o Conselho Fiscal: 

Benedita Aparecida de Faria, Elenita Gomes Santana Silva, Fabiano Durans 

Falcone, Fernando Pereira Lima, José Maurício dos Santos, Luiz Augusto de Farias. 

4 – Festa de Ozanam – a consocia Conceição informou que: a festa de Ozanam 

será realizada no dia 23 de abril, na Catedral da Sé. No próximo mês será distribuída 

as funções dos participantes. Dom Odilo solicita que na “Marcha de Ozanam” tenha 

uma faixa com referencia ao “Ano Santo da Misericórdia”, a fim de que sirva como 

peregrinação a Catedral da Sé. Será antecipado o início da “Marcha de Ozanam”, 

para que os participantes cheguem a tempo de participar da missa. Os participantes 

da CCA receberão uma camiseta para participar do evento. 5 – Jornada Mundial da 

Juventude e Encontro da Juventude Vicentina: O CMSP vai enviar um jovem 

para Jornada. Consócia Larissa orientou que quem desejar enviar representante 

deve acessar o site do CNB para utilizar o mesmo pacote da agencia de viagem que 

será utilizado a nível nacional. 5 – Revista Voz de Ozanam – Solicitado que todos 

incentivassem a assinatura da Revista Voz de Ozanam. No próximo bimestre será 

enviada uma revista para todas conferências, inclusive para as não assinantes, na 

qual constará uma carta incentivando para que façam a assinatura e ficha de 

adesão. A remessa para os bispos, Obra Unidas e “jumelagem” para os Vicentinos 

da Região Nordeste será mantida. 6 – Calendário de atividades do CMSP – será 

distribuído na próxima reunião. A próxima reunião será realizada no dia 13 de 
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Fevereiro, às 10h00, na Casa de São Vicente de Paulo – Mogi das Cruzes. Nada 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12:45 hs, com as Orações 

Tradicionais coordenadas pelo Padre Mizáel e eu, confrade Reinaldo Mendes 

Bailão, secretário, lavrei a presente Ata que, devidamente aprovada pela 

assembleia, segue assinada por mim e pelo presidente. Louvado Seja Nosso 

Senhor Jesus Cristo! 

 

 

 

_________________________ 

Marco Antonio Kananovicz 

Presidente 

________________________ 

Reinaldo Mendes Bailão 

Secretário 

 

 

 

 

 

 


