
SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO. 

CONSELHO NACIONAL DO BRASIL – CNB. 

REGIÃO 1. 
 
Caros Presidentes, 

 “Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo! ” 

Pelo presente, venho oficializar a convocação dos dirigentes e lideranças dos Conselhos 

Metropolitanos, Centrais, Obras Unidas das áreas de Belo Horizonte, Montes Claros e Diamantina, 

para estarem presentes na Plenária da Região 1, que ensejará no dia 26 de outubro, de 2019, nessa 

oportunidade sediada pelo CMBH – no endereço: Rua Pio XI, 715 A - Ipiranga, Belo Horizonte - MG, 

CEP: 31.160-140. 

Como é dos vossos conhecimentos, tenho solicitado o empenho de todos, para participação desse 

evento, nas reuniões regulamentares e visitas realizadas aos CMs; Por vários motivos, alheios às 

nossas vontade, estamos administrando alguns contratempo surgidos que, certamente, não prejudicará 

o êxito dessa realização. 

Diante desse enunciado, considerando nossa deficiência de espaço físico, em detrimento do grande 

número de participantes e considerando, ainda, a interdição do CFV, realizaremos a plenária em três 

etapas, sendo essa com a presença somente das lideranças dos conselhos citados acima. 

Com o desdobramento da Plenária, conforme fatores expostos, estaremos realizando no dia 19 de 

outubro de 2019, na área do CM de Contagem e nos dias 29,30/11e 01/12 de 2019, com os Conselhos, 

Divinópolis e Formiga, na cidade de Piumhi-MG. 

 Dentro das possibilidades, as programações das Plenárias, serão únicas mesmo realizadas em locais e 

datas diferentes. Esse ano, considerando a demanda e a necessidade de formação de nossos dirigentes, 

a formação estará a cargo do DENOR – CNB, voltado para tratativa das questões jurídicas e  

administrativa das Obras Unidas. 

Sendo assim, convocamos os Presidentes dos CMs e seus departamentos, a saber: DENOR, ECAFO, 

CJ, CCA, DEP. Missionário, DECOM; Presidentes de C. Centrais, Presidentes de Obras Unidas, 

Conselhos Fiscais e tesoureiros.  

Para o custeio das despesas será cobrado uma taxa de inscrição no valor estipulado em R$ 80,00.  

Segue a ficha de inscrição, com prazo de encerramento estipulado, para a qual solicitamos muita 

atenção para que possamos planejar e realizar o evento sem mais atropelos; Considerando as varias 

mudanças, nosso costumeiro momento de confraternização ficará a critério dos presentes com a 

contribuição, solidaria, de todos.  

Finalizo com meus rogos de proteção ao nosso Bom Deus, que Ele nos ilumine e que a Providência 

Divina caminhe a nossa frente, guiados pelo Espírito Santo para iluminar nossas decisões e escuta. 

Encerro com abraço Fraterno, já com muitas expectativas de bons êxitos e frutos salutares.  

 

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2019. 

Fraternalmente. 

Vice-Presidente CNB/Região l. 

Cfd. Orlando Inácio Gonçalves. 


