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Ofício nº 22/2018. 
Belo Horizonte, 28 de setembro de 2018. 

 
REF: Encontro Trimestral do DENOR 
 
Senhores Presidentes: 
“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!” 
 
No dia 27 de outubro de 2018, acontecerá no Centro de Formação Vicentina, o Encontro Trimestral do 

DENOR, a partir das 08h00min com término às 16h00min. 

Na ocasião, o DENOR do Conselho Nacional apresentará as mudanças ocorridas em relação às 

Normativas da SSVP, bem como colocações específicas a respeito do cumprimento da Regra da SSVP.  

Sendo assim, os senhores Presidentes de Conselhos Centrais, Conselhos Particulares e Obras deverão 

comparecer juntamente com toda Diretoria, ocasião em que poderão sanar dúvidas referentes às 

questões pertinentes a SSVP. 

Dentre aos assuntos abordados, destaca-se a Circular nº03 e Instrução Normativa nº02 que trata sobre 

Nepotismo e má administração que se tornou grave e lamentável situação dentro do âmbito da SSVP. 

Para tal, na próxima reunião do Conselho Metropolitano de BH, que acontecerá no próximo dia 9 de 

Outubro, às 19h00min, seja apresentada a relação com nome completo,endereço e cópia de contratos 

da prestadora de serviços, tais como advogados e contadores, dos gerentes, coordenadores, 

secretários e demais funcionários dos Conselhos Centrais, Conselhos Particulares e obras a eles 

vinculadas, remunerados ou voluntários. 

É de imperiosa necessidade a participação dos voluntários, mas dos contratados a participação é 

OBRIGATÓRIA. Salientamos que, os Presidentes de Conselhos e obras não estão autorizados a 

dispensar o comparecimento dos mesmos.    

Assim contamos com a presença de todos os convocados neste Encontro Trimestral do DENOR, o qual 

visa principalmente contribuir para que a nossa missão vicentina seja exercida dentro dos valores da 

verdade, da sinceridade e da transparência, tão pedido pelo nosso patrono São Vicente de Paulo. 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

 

Cfd. Wellington Geraldo da Silva Corrêa 
Presidente do CMBH 


