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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 doze dias 

do mês de março 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). Justificou a ausência: o cfd. Anacleto Pinto, 

coordenador do DENOR. A assembleia teve seu início às 10:10 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 

“Vicentino como Servidor”. Depois da Leitura Espiritual e, prosseguindo o 

confrade Marco Antonio Kananovicz passou a palavra ao cfd. José dos Santos – 

Vice Presidente Região IV, que após as saudações passou orientações e 

informações sobre o cadastro que está sendo criado pelo CNB – Conselho Nacional 

do Brasil. Todos seus funcionários foram disponibilizados para realização da tarefa e 

os dados devem ser enviados conforme o seguinte cronograma: março – dados dos 

CP’s – Conselhos Particulares, abril – dados das Conferências, maio – dados dos 

“Vicentinos” (confrades e consócias); dando continuidade a reunião foram abordados 

os seguintes assuntos: 1) Festa de Ozanam – Missa na Catedral da Sé – a csc. 

Maria da Conceição Braz arguiu os presentes sobre as providencias tomadas para 

realização da missa do dia 23 de abril, na Catedral da Sé. Informou que será 

realizada uma oferta espontânea no valor de R$ 300,00 para Catedral e a mesma 

importância para o Coral, como ajuda de custo. O valor da decoração da Igreja não 

foi orçado.  2) Contribuição da Solidariedade – Cfd. Marco solicitou que sejam 

enviados para csc. Claudete Ingleze Pelisili de Lucas cópia do depósito efetuado 

pelos Conselhos Centrais referente à Contribuição da Solidariedade. Será enviado 

um resumo ao CNB para evitar que fiquem depósitos sem identificação da finalidade. 

3) Centro de Formação da AVVM – Assistência Vicentina da Vila Mascote – Dr. 

Marcelo Ferraz, assessor jurídico do CMSP, está providenciando modelo do contrato 
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de locação que será utilizado quando da ocupação por “Vicentinos” ou terceiros. Na 

próxima reunião o assunto será apresentado com maiores detalhes.  4) Aportes 

solicitados para Santo André, Suzano e Guarulhos. – Santo André recebeu o 

aporte da Prefeitura e dispensou o auxilio para este mês; Suzano foi enviado R$ 

20.000.00 para folha de pagamento; Guarulhos R$ 24.700,00, para folha de 

pagamento e despesas com a obra que está sendo executada. 5) Leitura da ata - O 

cfd. secretário Reinaldo Mendes Bailão apresentou os principais assuntos tratados 

na Assembleia Geral Ordinária de 13 de fevereiro de 2016, sendo sua ata aprovada 

pelos associados presentes com a seguinte retificação: “o encontro de Ecafo dos 

dias 21 e 22 de maio será realizado no Centro de Formação Antonio Frederico 

Ozanam, em Osasco”; dando continuidade a reunião foram abordados os seguintes 

assuntos: 6) Homologações: 6.1) Candidatos aos cargos de Presidente e 

Conselho Fiscal do Conselho Central de Guarulhos – homologados os seguintes 

nomes para Presidente: cfd. José Ataliba Sobrinho e csc. Maria Célia Negro, e para 

o Conselho Fiscal: csc. Maria de Lourdes Fonseca de Cenci, cfd. João Perdomo, cfd. 

Walter Garcia, cfd. Rogério Mera Lorenzo, csc. Ideli Ramos Justo, cfd. Adriano 

Lobão. A eleição será realizada no dia 26 de março, às 10h00, na sede do 

Conselho, Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 301/325. 6.2) Eleição do Conselho 

Central de Suzano – csc. Maria Auxiliadora da Silva, eleita para o cargo de 

presidente, e para o Conselho Fiscal: csc. Benedita Aparecida de Faria, csc. Elenita 

Gomes Santana Silva, cfd. Fabiano Durães Falconi, na qualidade de titulares e cfd. 

Luis Augusto de Faria, cfd. Fernando Pereira Lima, cfd. José Mauricio dos Santos, 

como suplentes. 7) Camisetas da Romaria de Aparecida – Já estão sendo 

vendidas pelo site do Conselho Nacional do Brasil e o pedido mínimo é de cinco 

camisetas. 8) Carta do Pe. Gregory Gay, superior geral da Congregação da 

Missão – Os Conselhos Centrais foram instruídos para repassarem a carta do Pe. 

Gregory aos Conselhos Particulares que providenciarão uma cópia para cada 

Conferência. Nas reuniões das Conferências o documento deverá ser lido e 

comentado. 9) AVIV – Está confirmado que o AVIV será realizado em Cajamar, 

região Metropolitana da cidade de São Paulo, microrregião de Osasco. A Prefeitura 

local disponibilizou três locais e toda infra-estrutura: bombeiros, ambulância, 

enfermagem. Foi definida a data para 28 de agosto. 10) Imunidade para Imóveis 
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do CMSP: Dr. Marcelo comunicou que obteve a imunidade, pelo prazo de um ano, 

para os seguintes imóveis: Av. Ipiranga,  1208 – conj A; Rua da Consolação, 

374/376 – Centro; Alameda Sarutaia, 160 – apto 101; Rua Maranhão, 500 – apto. 

50; Rua Ladário, 964 – apto. 54 – Pari; Rua Vinte e Um de Abril, 1148 – Belenzinho; 

Rua Azevedo Soares, 957 – Tatuapé; Rua Paracana, 178 – Penha de França; Rua 

Belfort Roxo, 113 – Vila Pereira Barreto; Rua Senador Flaquer, 191 – Santo Amaro; 

Rua Niderau Felix Machado, 165, 167, 181 – Santo Amaro; Rua Frederico Marciano, 

180 – ant. 38; Rua Adele Zarzur, 835 – Jardim São José, Rua João Sampaio, 95 – 

Tremembé; Rua Vilarinho, 169 – Tremembé; Rua Vilarinho, 193 – Tremembé; Rua 

Roberto Cláudio, 239 – Burgo Paulista; Rua Ignácio Alves de Mattos, lote 20 Qd. 19 

– Itaquera; Rua Mangaratiba, 178 – Cidade Dutra; Rua Maiorca, 29 – Jto. Abílio 

César – Jd. Jangadeiro; Rua Daijiro Matsuda, 57 – Jd. Novo Mundo; Rua Vilarinho, 

181 – Tremembé; Rua Vilarinho, 189 – Tremembé; Rua Marambaia, 211 – Casa 

Verde. 11) DEPARTAMENTOS – 11.1) – DECOM: o cfd. Marco reforçou a 

solicitação para que os Conselhos Centrais indicassem pessoas para participarem 

do Departamento de Comunicações e passou a palavra para o Pe. Mizael que 

apresentou a edição comemorativa dos 50 anos da Revista “Voz de Ozanam”, 

fundada pelo cfd. Paulo Sawaya em julho de 1965. Em continuação ao assunto o 

cfd. Mário Maríngulo explicou a finalidade e objetivos da Revista e sua importância 

como meio de formação. Sugeriu que os assinantes, após a leitura, repassem a 

revista para os que não puderem assinar.  11.2) - Orientações do CNB – foi 

passada a palavra ao cfd. José dos Santos que transmitiu as seguintes orientações: 

11.2.1) – Comissão de Jovens dos Conselhos Particulares – exercem um trabalho 

fundamental para o recrutamento de jovens que deve ser executado através de 

eventos simples e práticos. 11.2.2) – ECAFO – o CNB – Conselho Nacional do Brasil 

preparou três DVD’s que servirão de material de apóio para execução dos 

ECAFOS’s que poderão ser realizados nos Conselhos Particulares. 11.2.3) DENOR 

– Deve cuidar das questões técnicas dos CM’s. Exemplo: acompanhamento das 

eleições dos Conselhos Centrais para que o processo cumpra as disposições da 

Regra da Sociedade de São Vicente de Paulo e o Estatuto Social do o Conselho. 12) 

Eleições do Conselho Central de Guarulhos – a csc. Marta Urias de Souza 

comunicou o falecimento do cfd. Vicente de Paulo Evangelista, presidente eleito do 
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Conselho e solicitou orientação, pois o ocorrido aconteceu antes de sua posse. A 

orientação será passada futuramente. 13) Conselho Central Tatuapé – o cfd. 

Wilson Braga utilizou a palavra para apresentar as dificuldades que está enfrentando 

com a ocupação de imóvel na área do Conselho e situação do ocupante, atualmente 

assistido pela Conferência da qual faz parte, finalizou agradecendo o apóio que está 

recebendo do Conselho Metropolitano. 14) AVVM – Assistência Vicentina de Vila 

Mascote – Cfd. Marco relatou reunião que ocorreu na Obra Unida e informou as 

principais decisões: a partir do mês de março não será descontado do aporte mensal 

enviado pela AVSP – Assistência Vicentina de São Paulo, o valor referente a 

empréstimo efetuado; o aporte mensal não será corrigido neste ano. 15) Centro de 

Formação Antonio Frederico Ozanam – As despesas para realização dos 

ECAFO’s nos dias 14 e 21 de março foi de R$ 1.331,00. 16) DEPARTAMENTOS – 

16.1) CCA: o confrade Luiz Cláudio dos Santos agradeceu a todos que participaram 

do Encontro dos Coordenadores de CCA realizado no dia 20 de fevereiro na sede do 

CMSP e informou que estará no dia 19 de março no Conselho Central de Suzano e 

no dia 16 de abril no Conselho Central de Mogi das Cruzes para realizar encontros 

com os presidentes dos Conselhos Particulares. 16.2) ECAFO – a csc Ines Regina 

Vieira inicio sua fala agradecendo pelas orações e apoio recebido por ocasião do 

falecimento de sua mãe. Informou que o material referente aos ECAFO’s realizados 

nos dias 14 e 21 foi enviado para os coordenadores de Ecafo e presidentes dos 

Conselhos Centrais no dia 02 de março. Deverão participar do ECAFO que será 

realizado nos dias 21 e 22 de maio, no Centro de Formação Antonio Frederico 

Ozanam, em Osasco, os coordenadores de Ecafo dos Conselhos Centrais e 

Particulares. No máximo, dentro de quinze dias serão encaminhadas às fichas de 

inscrição. O Encontro Regional de Ecafo para os coordenadores dos Conselhos 

Centrais foi transferido para os dias 19, 20 e 21 de agosto. 16.3) Departamento 

Missionário – o cfd. Moacir Cordeiro informou que o objetivo do Departamento. 

Missionário é reativar conferências fechadas e que começou pela mais antiga da 

cidade de São Paulo, Conferência São José que funcionou até o ano de 2005 na 

Igreja da Consolação. Na Igreja funciona um trabalho social realizado por um grupo 

denominado “Fraterno Auxilio Cristão” que vai trabalhar em conjunto com os 

“Vicentinos”. 16.4) Comissão de Jovens: a csc. Juliana Severina da Silva informou 
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que 16 membros da CJ participaram do Encontro da Região IV. Na seletiva para o 

Festival Cultural Ozanam 2016, em Aparecida o grupo conseguiu a segunda 

colocação, portanto, não vai se apresentar no evento. Foi solicitado que os 

Conselhos Centrais ajudem com a importância entre R$ 100,00 e R$ 200,00 para 

cobrir despesas com o material que será utilizado no Encontro do CJ dos dias 1, 2 e 

3 de maio. A contribuição dever ser depositada na conta corrente do Conselho 

Metropolitano de São Paulo. Terá como tema: “a liderança”. Idade mínima dos 

participantes: 18 anos. 17 – Coleta: arrecadada a importância R$ 63,55 (sessenta e 

três reais e cinqüenta e cinco centavos).  A próxima reunião fica agendada para o 

dia 09 de abril de 2016, às 10 horas, na Sede do Conselho Metropolitano. Não 

havendo nada mais a tratar a reunião foi encerrada as 12h55, 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 

 


