
  
 

 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO:  
O Cfde. Ivan por questão de saúde não compareceu  
 
PRESIDÊNCIA: 
 Acerto dos convites da Feijoada da S. Benedito: Bom Jesus – 02 convites 
pagos; S. José – 03 Convites vendidos ainda vai acertar:  Santa Rita – 02 
convites pagos; Divino – 03 convites – devolvido; S. Luiz – 05 convites – 
pagos; N. Sra. Ponte – 02 convites – devolvidos. Estamos com 120 fichas 
aguardando sindicância, a maioria sendo do Bairro Carandá. Solicita-se que 
ao menos sejam feitas visitas emergenciais para saber a real necessidade das 
famílias. O Conselho Central recebeu doações de cobertores, para retirada 
gentileza ligar e verificar a disponibilidade no Conselho Central. 
 
TESOURARIA: 
O  Cfde. Evanildo informa que no mês de maio  a receita foi de R$ 23.347,63; 
despesas de R$ 18.056,00 e o resultado positivo do mês foi de R$ 5.261,83. 
Esses valores se devem em razão do acerto dos 2,5% do Lar. A coleta desta 
reunião foi de R$ 22,10. Fez uma leitura detalhada do balancete mensal, mas 
ninguém se manifestou de modo que as contas foram aprovadas. Informa 
que  40 conferencias entregaram os respectivos boletins de um total de 42 
conferencias. No conselho Central contamos com 401 vicentinos, sendo 218 
Confrades, 145 consocias e 35 aspirantes. São assistidas 208 famílias, com 
797 pessoas e foram entregues 6.358 kg alimentos, por mês. Os boletins 

estão sendo preenchidos de forma correta.  
 
Eleições a ser realizada:  
No dia 05/09 haverá eleição para o CC e Lar São Vicente de Sorocaba, 
candidatos ao Conselho Central, se apresentaram as Cscs. Wilma Muniz de 
Oliveira Morais, Josimara Ap. Prestes de lima Negrini e Aparecido Medeiros, 
candidatos este já homologados pelo Conselho Metropolitano de Jundiaí e 
para o Lar Cfde. Donizete Emanuel de Morais e a Csc. Vera Ribeiro,  
aguardando homologação.  Patrícia pediu que todos auxiliem aquele que 
vencer as eleições e que Deus nos ajude. 
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AGENDA DE EVENTOS 

 
23/07 – Encontro de CCA – CC Sorocaba 
25/07 – Reunião dos CPs 
28/07 – Hora Santa - Lanche São Luiz Gonzaga (lembrar dos R$ 30,00 do 
Segurança) 
08/08 – Terço Vicentino 19:30h – levar um prato de doce ou salgado 
12/08 – Reunião do CM Jundiaí 
18/08 – Reunião do CC Sorocaba  
22/08 – Reuniões dos CP Particulares 
28/08 – Hora Santa – Lanche Divino Espirito Santo (lembrar dos R$ 30,00 do 
Segurança)  
 
                            MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 
 

29/07 – Conf. Santa Maria – 18h00 – Igreja N.Srª. Aparecida 
06/08 – Conf.  Sta Maria Madalena – 8h30 -  Igreja São Benedito  
06/08 – Conf.  Sagrado Coração de Jesus- 08h00 – Igreja Sta Maria dos 
Anjos . R. Mariano Vera Dias, 221 – Pq Vitoria Régia.  
                                                          
                                      EFEMÉRIDES 
 
08/08/1971 – Fundação da Conf, N. Senhora mãe da Igreja 
29/08/1997 - Beatificação de Antônio Frederco Ozanam.  

 
                                                            (Dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     
 



CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                 
CP Bom Jesus: O Cfde Lucio informa que este CP é composto por 7 conferências, 
54 membros, 25 cfdes, 22 csc, e 7 aspirantes. Contam com   32 famílias 
assistidas, 109 pessoas assistidas, total de alimentos 1100 kg. O saldo deste CP é 
de R$ 2.359,11. Houve o encerramento da Sta. Rosa de Viterbo cujo saldo 
financeiro de R$ 872,05 será destinado para uma outra conferência deste CP que 
esteja necessitando. Faltou a Conferência S. Marcos.  
 
CP Divino Espírito Santo: O Cfde, Orlando informa que este CP é composto por 9 
conf. 73 membros, 42 cfdes, 24 consocias, 7 aspirantes, 54 famílias, 204 pessoas, 
1445 kg de alimentos, saldo existente é de R$ 3.165,22. Informa que a Conf. Sta. 
Rosália se reúne em locais diferentes e está com dificuldade para solicitar as atas 
e balancetes. Faltou a Conf. Sta. Rosália e São Joaquim. A conf, São Camilo de 
Lellis continua com apenas 4 vicentinas e com 3 famílias assistidas. 
 
CP N. Sra. da Ponte: O Cfde Maurilio relata que este CP. possui 4 conferências, 
contando com 48 membros, 33 cfde 6 csc, 38 famílias assistidas representando 
115 pessoas assistidas. Saldo R$ 3.863,61, entregaram 981 kg de alimentos. 
Faltou a Conf. Imaculada Conceição Masculina. 
 
CP Sta. Rita: Cfde Ivo não compareceu mas foi justificada sua ausência 
 
CP São José: O cfde Antônio informa que este CP conta com 07 conferências, 60 
cfdes, 25 consócias, sendo 25 famílias assistidas com 82 pessoas, foi entregue 
625 kgs de alimentos. Saldo R$ 9.676,40. Recebeu da Conf. Sta. Rita os valores 
que estavam em poder da mesma que foi desativada e uma parte do dinheiro foi 
depositado na conta do Conselho Central. 
 
CP S. Luiz Gonzaga: A Csc Wilma informa que o cfde Nelson realizou em seu 
lugar a reunião do mês passado.  Faltou a Conf. Sto Estevão. A Conferência Sta. 
Edwiges informa que o atual presidente é o Cfde Walter Telo.  Foram acolhidas 6 
famílias para serem assistidas. Os carnês do Mega Show de Prêmios foram 
entregues. Informa que na Conf. São Benedito tem uma vicentina, com apenas 
16 anos, que já vendeu 30 carnês do evento do Lar e foi a vencedora do 
concurso Miss Caipira de 2017. A Conf. Sta. Maria Madalena irá fazer uma horta 
comunitária para ajudar as famílias. A Csc. Cristiane conversou com o Mauricio 
sobre a questão da conferência Sta Edwiges. Ficou marcada uma reunião para a 
próxima segunda-feira, dia 24.07 no Conselho Central. 

                                               ATIVIDADES VICENTINAS 
  

ECAFO: Encontro para a ECAFO no dia 04.11.2017 em Jundiaí das 08.h ás 16.30h. 
Convidar os representantes da ECAFO de cada CP para irem nesse evento, cuja 
confirmação deve ser apresentada até o dia 20/10. Comentou sobre o congresso 
da Região 4 que será realizado de 20 a 22/10 em Osasco e que conta com a 
presença dos candidatos eleito. 

 
CCA:  O Cfde Ítalo informa que somente o CP Sta. Rita enviou a inscrição 
do encontro do dia 23.07 a ser realizado no Lar. 
 
SITE: O Cfde Wilson, informa que encontra-se ativo. Pede-se que todos 
acessem. 
 
MUSEU: O Cfde Cuica informa que o museu está tudo bem. Sem novidades. 
 
Jornal:    O Cfde Mario, continua a pedir matéria para publicação.  Relatou 
um caso interessante de uma família que foi assistida pela Conf. Santa Clara 
e que atualmente estão muito bem de situação, e agradecem imensamente 
a colaboração feita pelos vicentinos. Referida matéria será publicada na 
Revista Vicentina. 
 
Assuntos gerais. O Pe. Manoel Junior doou 30 cobertores. O Cfde Cesar 
informa que recebeu 52 cobertores em doação feito pelo Rotary Club Boa 
Vista. Foi inserido, na ficha de sindicância um item para que o assistido 
forneça previamente uma informação sobre que tipo de assistência gostaria 
de receber dos vicentinos com relação a cursos de qualificação.  Quanto ao 
novo padrão de recibo para encaminhamento ao Poder Judiciário quando 
do recebimento de cestas básicas ainda está em estudos. Foi feito um 
agradecimento a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, deu seu 
apoio na 38ª. Festa Junina de Sorocaba. Foi sugerido que seja mudada a 
logomarca da faixa frontal das barracas que os vicentinos trabalham na 
Festa Junina. 
 
                             Endereço: Rua Dr. Arlindo Luz, n° 123 – Centro 

CEP 18095-050 – Sorocaba – SP Telefone (15) 3231-9819 
ccsssvp@gmail.com   - www.ssvpsorocaba.org 
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