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Circular Nº 038/DECOM/DENOR/2022                          Rio de Janeiro, 13 de maio de 2022 
  

 

Aos 
Conselhos Centrais do Brasil 
Às Obras Unidas e Obras Especiais (lares de idosos, hospitais, creches, funerárias, casas de 
velórios, cemitérios e outros) 
A/C - Presidentes e Coordenadores 

 
Assunto: Encontro de Formação sobre a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados (virtual) – 
Sequência – Convocação de Conselhos Centrais e Obras Unidas – Orientações – Faz. 

 
 

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

 

O Conselho Nacional do Brasil da SSVP preocupado com o cumprimento da Lei 

Federal Nº 13.709/2018, chamada de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e seus 

impactos em toda a sua estrutura organizacional e, com particular atenção, em seus 

Conselhos Centrais, Obras Unidas e Obras Especiais fará realizar um encontro de 

formação sobre o tema (na modalidade virtual). 

O evento será coordenado pela equipe do confrade Vítor Amorim que é especialista 

neste assunto e presta consultoria a diversas empresas, inclusive para organizações que 

fazem captação de recursos para grandes ONG’s como Cruz Vermelha e Unicef.  

Considerando tudo o que já foi dito na Circular Nº 29/DECOM/DENOR/2021 de 

18/08/2021, bem como a Nota Oficial Nº 2/2021, de 5/08/2021, no que se refere ao alcance 

da referida legislação e dos impactos que ela causará na vida administrativa e jurídica 

da SSVP nos próximos anos, é imperativa a participação de representantes de todos os 

Conselhos Centrais e Obras Unidas e Especiais. 

NÃO SERÁ ADMITIDA a ausência de nenhuma das unidades vicentinas acima 

convocadas. Isso porque não é necessariamente obrigatória as participações dos 

Presidentes, embora seja relevante. Não podendo, deverão escolher com bastante critério 

algum dos membros de suas Diretorias, especialmente com capacidade de melhor 

entendimento do assunto e que possam servir como divulgadores em suas respectivas áreas. 

Algumas informações importantes a respeito do encontro: 

 

Organização: Conselho Nacional do Brasil (compartilhada pelo DECOM e DENOR); 

Data: dia 26/05/2022 (quinta-feira), a partir de 19h30min;  

Modalidade: virtual, pela plataforma zoom, que deverá ser acessada no seguinte endereço: 

https://us02web.zoom.us/j/82149304239 

........ 

Temática: aspectos teóricos da LGPD, desafios, implementação, criação de cartilha de 

orientações práticas para Obras Unidas e Especiais, entre outros. 

Duas notas bastante importantes sobre a participação no encontro: 

 

https://us02web.zoom.us/j/82149304239
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a. Primeira: Que os Conselhos Metropolitanos já passaram por uma 

formação completa sobre o assunto, em encontro anterior, realizado de 

13 a 15/11/2021. Esse evento agora é uma sequência de todo um 

trabalho; 

b. Segunda: Embora esse encontro seja virtual, em eventos dessa mesma 

natureza e proporção, normalmente os organizadores cobram 

investimentos financeiros consideráveis por participante. Para a SSVP, 

nesse momento, o confrade Vítor fará gratuitamente, repassando seu 

conhecimento e de sua equipe. Então, é necessário dar o valor devido ao 

empenho do mesmo. 

 

Como já dito em nossas orientações anteriores a referida Lei trará (já está trazendo, 

na verdade) impactos diretos para a atuação administrativa da SSVP, especialmente nas 

unidades vicentinas com personalidade jurídica (Conselho Nacional, Conselhos Centrais e 

Metropolitanos e Obras Unidas). 

Também dos Conselhos Particulares e Conferências que, por regra geral, não 

podem se constituir como pessoas jurídicas. 

Mas, na verdade, obriga até mesmo os confrades e consócias, que no 

desenvolvimento das atividades vicentinas junto às famílias assistidas também são atingidos 

pelas obrigações dessa Lei. 

Temos pela frente um grande desafio e que não podemos ignorar: trata-se de uma 

Lei extremamente ampla e que exigirá esforços e investimentos conjuntos para evitarmos 

prejuízos à imagem da SSVP e até financeiros, tendo em vista a possibilidade de ações 

judiciais e aplicações de penalidades diversas que podem chegar à casa dos milhões de reais. 

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos 

protestos de elevada estima e consideração e desejamos que São Vicente, Frederico Ozanam 

e Santa Catarina de Labouré guiem os nossos trabalhos. 

Vicentinamente, 

 

   

 

MÁRCIO JOSÉ DA SILVA                                             SANDRO ROBERTO POLETO 

          Presidente/CNB                                                     Coordenador do DENOR/CNB 

 

 

 

 

GUSTAVO DANIEL SILVA DE OLIVEIRA                                              
          Coordenador do DECOM/CNB 


