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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 treze dias 

do mês de fevereiro de 2016 foi realizada a Assembleia Geral Ordinária deste 

Conselho, na Casa de São Vicente de Paulo - em sua sede localizada na Rua São 

João, 792 – Mogi das Cruzes (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 Pe. Mizaél Donizatti Poggioli, assessor espiritual do Conselho, que em seguida 

conduziu a reflexão espiritual, com o tema “O Poder dos Pobres”. Depois da 

Leitura Espiritual e, prosseguindo o confrade Marco Antonio Kananovicz 

agradeceu a presença todas as lideranças dos Conselhos Centrais que compõem o 

Conselho Metropolitano de São Paulo, solicitou a ajuda nos trabalhos da diretoria 

recentemente empossada. Os grupos foram divididos por Departamentos para 

reuniões especificas.  O confrade secretário Reinaldo Mendes Bailão apresentou os 

principais assuntos tratados na Assembleia Geral Ordinária de 09 de janeiro de 

2016, sendo sua ata aprovada pelos associados presentes; dando continuidade a 

reunião foram abordados os seguintes assuntos: 1) AVIV – O confrade Gilson Sérgio 

de Oliveira, presidente do Conselho Central Leste, dissertou sobre as dificuldades 

para conseguir, gratuitamente, um espaço que comporte o evento e que a única 

alternativa, até o momento, foi em Cajamar, região Metropolitana da cidade de São 

Paulo, microrregião de Osasco. 1.1 – Característica do evento – O cfd. Marco 

salientou que pretende realizar uma festa que desperte o interesse, motive o nosso 

trabalho, a espiritualidade e crie o desejo de  participação no próximo evento. 

Evidenciou que conta com as ideias dos presentes para melhorar o AVIV. 1.2 – 

Definição do local – O cfd. Adalberto Machado de Miranda questionou sobre a 

definição do local do AVIV e em função da localização, na área do Conselho 

Metropolitano de Jundiaí, sugeriu que convidássemos aquele Conselho 

Metropolitano para realizar o evento em conjunto. Confrade Marco ficou de manter 
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contato com o C. M. de Jundiaí. 2) Depósitos não identificados – Renovada a 

orientação para os Conselhos Centrais identificarem ou avisarem a consocia 

Claudete, por telefone, quando efetuarem depósitos na conta do Conselho 

Metropolitano. 3) Consocia Claudete – Para facilitar a comunicação todos os 

contatos com a presidência do CMSP deverão ser feitos através da csc. Claudete e 

se houver dificuldade para falar com os coordenadores dos Departamentos seguir o 

mesmo procedimento. 4) Telemarketing no CMSP – Foi encerrado. Motivo: gerava 

mais despesas do que receitas. As linhas telefônicas e os contratos foram 

cancelados. Os funcionários já tinham conhecimento, há algum tempo, que eram em 

número maior que o necessário e já conheciam a situação do serviço. A interrupção 

é por tempo indeterminado e talvez não volte a funcionar. Segundo a funcionária 

encarregada do serviço, o telemarketing funcionando em uma Obra Unida 

arrecadaria três vezes mais. 5) Confrade Paulo - Tesoureiro – Confrade Paulo 

Sergio Souza da Silva pediu afastamento da função em virtude de ter iniciado curso 

de pós-graduação com duração de 2 anos. Foi solicitado, aos presentes, indicação 

de pessoas que possam exercer o cargo. 6 – Funcionamento do CM. – Passa a ser 

das 8h00 às 17h00, sem intervalo de almoço, de segunda a sexta-feira. 7 – 

Repasse do Congresso – Todos os Conselhos Centrais fizeram o repasse. A 

participação foi boa. Não houve dificuldade para o desenvolvimento do tema, com a 

utilização do material fornecido pelo Pe. Mizaél. O confrade Marco ressaltou que o 

Congresso não é uma ECAFO, serve para introdução das ideias do livro, “Um Olhar 

de Caridade”, tema do ano de 2016. 8 – Homologação de candidatos aos cargos 

de Presidente e Conselho Fiscal do Conselho Central de Guarulhos – 

homologado os seguintes nomes para Presidente: cfd. Vicente de Paulo Evangelista 

e cfd. João Batista da Costa, e para o Conselho Fiscal, csc. Maria Aparecida 

Barcelona, csc. Sara Amaro Lo Prete, cfd. Tiago Carvalho de Macedo, csc. Jailma 

Pinheiro da Silva, cfd. Ricardo Martinho, csc. Agda Aparecida Marques Resende. A 

eleição acontecerá no dia 20 de fevereiro. 9 – Calendário anual – Foi postado no 

site. 10 – Site do CMSP – Cfd. Marco solicitou que acessem com mais frequência e 

informou que dia 25 o site estará completo. Cfd. Walter Gobbo sugeriu que os 

ECAFOS sejam incluídos no site, o que evitaria deslocamentos para participação de 

treinamentos. Será estudada a possibilidade. 11 – Alteração dos candidatos para 
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o cargo de Presidente do Conselho Central Suzano – Será realizada com apenas 

dois candidatos em função da desistência do cfd. José Carlos da Costa, 12 – Mapa 

Anual de 2015. – Até dia 31 de março, não deixar para entregar do último dia. 13 – 

Relação de conferências – Enviar para o CM, com a maior brevidade, as relações 

de Conferências dos Conselhos Particulares assinantes e não assinantes da Revista 

Voz de Ozanam. 14 – Candidatos do CGI – Conselho Geral Internacional – 

Homologado o nome de três brasileiros para Presidente: cfd. Renato Lima de 

Oliveira, cfd. Eduardo Marques de Almeida, csc. Maria Geralda (Ada) Ferreira. A 

eleição acontecerá em junho de 2016, em sua sede internacional, em Paris, França. 

15 - COMISSÕES E DEPARTAMENTOS – 15.1 – DECOM: cfd. Mário Maríngulo 

dissertou sobre o valor da assinatura da Revista Voz de Ozanam que comparado 

com outras publicações é reduzido. 15.2 – AVSP – cfd. Sideny de Oliveira Filho 

explicou a história da Assistência Vicentina de São Paulo e suas transformações. 

Atualmente é uma Unidade Gestora, um departamento do CM e seu presidente têm 

como principal incumbência proteger seu patrimônio em função dos desvios 

ocorridos antes da sua reestruturação. Seus principais recursos são: imóveis e 

aplicações em dinheiro. Acrescentou que além de gerir os recursos seu principal 

empenho de trabalho será focado na mudança do estatuto do CMSP, que data do 

ano de 2.005, antes da cisão da AVSP em 2.007. 15.3 - Festa de Ozanam – Missa 

na Catedral da Sé – a csc. Conceição distribuiu as tarefas da missa do dia 23 de 

abril, na Catedral da Sé. Acolhida a cargo do Conselho Central de Santo André. 

Comentarista: cfd. Sideny. Primeira Leitura – Deficiente Visual do Instituto Padre 

Chico. Segunda leitura e Oração dos Fiéis – Irmãs da Família Vicentina. 

Procissão das Ofertas – Conselho Central Sul. Pós-comunhão – Conselho Central 

Sudeste. Ministros da Eucaristia - Conselhos Centrais Leste, Norte, Oeste, 

Sudeste, Sul e Tatuapé dois ministros por Conselho. 15.4 - DENOR: o cfd. Anacleto 

Pinto solicitou ajuda aos Conselhos Centrais na criação de um cadastro de 

profissionais que possam colaborar, aproveitando a mão de obra qualificada que 

existe no nosso meio. Alertou sobre a importância das conferências ajudarem 

financeiramente as Obras Unidas, pois as pessoas, que residem nas Casas, são 

idosos carentes. Da mesma forma que se auxilia uma família assistida devemos 

ajudar nossos internos, precisamos ser coerentes. 15.5 - ECAFO: a csc Ines Regina 
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Vieira informou que para manter a unidade, cumprir nossa missão e ter como 

objetivo servir melhor aos Pobres acontecerá os seguintes ECAFO’s no mês de 

fevereiro: para tesoureiros, dia 14/02; para secretaria dia 21/02. Reforçou a 

importância da participação dos presidentes dos Conselhos Centrais e das 

informações chegarem às bases, as conferências. O Encontro de coordenadores de 

ECAFO da Região IV foi transferido para o mês de julho na Região de Bauru. Nos 

dias 21 e 22 de maio encontro de formação sobre o modulo “Doutrina Social da 

Igreja”, em São Carlos. Já foi elaborada a agenda das visitas aos Conselhos 

Centrais que serão realizadas pela coordenadora, csc. Ines, e pela equipe do 

ECAFO. Foi solicitado aos presidentes dos Conselhos Centrais que facilitem a 

participação dos seus coordenadores de ECAFO nos eventos. 15.6 – CCA: o 

confrade Luiz Cláudio dos Santos informou: 15.6.1 – Carnaval do CCA: Foram 

parabenizados os Conselhos Centrais que promoveram o evento: Mogi das Cruzes e 

Sul. A meta para o próximo ano é que mais Conselhos Centrais realizem o evento. 

15.6.2 – Fichas de cadastro - Devem ser entregues até o próximo dia 20. 15.6.3 – 

Visita aos CCs – Dia 19 de março C. C. de Suzano. 15.6.4 – Livro do ECA – Está 

sendo verificado a forma de conseguir exemplares do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 15.6.5 – Marcha de Ozanam – Será confeccionada camiseta especial 

para crianças e coordenadores do CCA. Enviar com a maior urgência nomes e 

números das camisetas.  15.7 – Comissão de Jovens: a csc. Juliana Severina da 

Silva apresentou os coordenadores dos CJ’s dos Conselhos Centrais que foram 

homenageados com uma salva de palmas. Agradeceu pela colaboração e 

manifestou sua alegria por ter conseguido que todos os Conselhos tenham um 

representante e pela adesão de mais três membros para compor da coordenação do 

Conselho Metropolitano: csc. Paula e os cfds. Diego e Diogo. 15.7.1 – Encontro 

Regional – Região IV – Um grupo do Conselho Central Sul e um grupo do Conselho 

Central de São Bernardo participarão da seletiva para o Festival Cultural Ozanam 

2016, em Aparecida. 15.7.2 – Olimpíadas de Ozanam – Para comemorar os 50 

anos da criação da Comissão de Jovens e em função da realização das Olimpíadas 

no Brasil está sendo programado evento com competições esportivas entre os 

jovens Vicentinos. Cfd. Marco enfatizou a importância dos jovens participarem em 

todos os eventos do Conselho Metropolitano. 16 - Palavra livre – Cfd. Gilson Sérgio 
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de Oliveira solicitou auxilio para conseguir duas cadeiras de rodas para pessoas 

obesas. 17 – Coleta: arrecadada a importância de R$ 90,50 (noventa reais e 

cinquenta centavos). A próxima reunião fica agendada para o dia 12 de março de 

2016, às 10 horas, na Sede do Conselho Metropolitano. Não havendo nada mais a 

tratar a reunião foi encerrada as 12h00, 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 

 


