
  
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO: O Cfde. Ivan informa que a parte financeira está em 
dia.  Está recebendo muitas doações de fraldas, leite, alimentos. Aumentou também 
o número de visitantes. Foi adquirido um veículo Doblo zero km. Está sendo feita a 
pintura das dependências do Lar. A Rede de Hipermercados Tauste está 
colaborando com uma doação de R$ 200.000,00 que está sendo utilizado para a 
reforma do refeitório, cozinha, portaria e parte do salão de festas. Os 
representantes visitaram o Lar e tiveram uma ótima impressão da entidade e 
respectiva administração. Informa que a Nota Fiscal rendeu no semestre a quantia 
de R$ 113.000,00. Está atualmente com 91 internos. 
 
PRESIDÊNCIA: A Csc. Cristiane lembrou sobre o Congresso Vicentino que ocorrerá 

no dia 12.11.2016 e ficou pré-estabelecido que a inscrição poderá ser feita até o dia 
21.10.16 impreterivelmente pelo e-mail ccsssvp@gmail.com ou diretamente no CCS. 
Até agora existem 3 inscrições. Foi sugerido que o CC pague R$ 100,00 do custo da 
Van e a diferença será rateado pelos CPs, sendo que para cada CP possuirá duas 
vagas. O Congresso do CM Jundiaí, que será realizado em Jundiaí das 8h às 17h, para 
diretoria do CC e presidentes e coordenadores (ECAFO e CJ) dos Conselhos 
Particulares, conforme informado anteriormente.  A taxa de inscrição será de R$ 
10,00, mais o custo com o transporte. O livro tema será “Contra a pobreza, agir 
juntos”, os livros serão vendidos no Conselho Central ao custo de R$ 13,00, mas 
oficialmente iremos ler o livro a partir de 2017. Cristiane lembra a todos do depósito 
da Coleta de Ozanam (a totalidade da coleta feita na conferência, na semana do dia 
09 de setembro), sendo que o comprovante deverá ser entregue no CC Sorocaba. 
Algumas conferências ainda não prestaram contas da REVOADA vicentina. Assim 
solicitamos que seja feito com urgência para finalizarmos esta campanha. Está sendo 
entregue na presente data a atualização do cadastro para as conferências e para 
seus membros. Solicitamos que seja entregue no CC até o dia 13/12/2016.  As fichas 
de assistidos voltaram a ser aceitas e já conta com 32 fichas novas. Solicita empenho 
para que todas essas sejam direcionadas ás conferências 

 
TESOURARIA: O Cfde. César, substituindo o Cfde. Evanildo, reitera o pedido de que 

os CPs e Conferências preencham, de forma correta, completa e que seja o NOVO 
relatório da tesouraria, principalmente quanto aos dados de doações de alimentos. 
No mês de agosto a despesa foi de R$ 5.844,45 e a receita de R$ 3.597,31, gerando 
um déficit de R$ 2.247,14. O custo total da revoada, ou seja, R$ 1.425,00, será 
dividido em 2 partes, sendo estas Lar e  CC. Coleta desta reunião foi de R$ 18,75. 

 
REVISTA: Informa que está atrasado por falta de matérias. 
 
   

  

R E S E N H A  I N F O R M A T I V A  

SOROCABA – OUTUBRO/NOVEMBRO 2016 

AGENDA DE EVENTOS 

18/10 – Reunião dos CPs; 
22/10 – Chave de Ouro 
23/10 – Reunião da ECAFO 
28/10 - Hora Santa – Café Nossa Senhora da Ponte 
08/11 – Terço Vicentino no CC Sorocaba – 19:30h 
12/11 – Congresso CM Jundiaí – das 8 às 17hs em Jundiaí – inscrição R$ 
10,00 
18/11 - Reunião CC Sorocaba 
19/11 – Reunião da Comissão de Jovens 
22/11 – Reunião dos CPs 
25/11 – Hora Santa – Café pelo S. Luiz Gonzaga – última hora Santa do Ano  
 
MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 
 
Santa Filomena: 05/11/2016 - Sábado - Paroquia São Benedito - às 17hrs. 

Santa Catarina de Labouré: 20/11/2016 - Domingo - Paroquia São Francisco 

de Assis - 08:00 hrs. 

EFEMÉRIDES 

 
04/11/1980: Construção do novo Lar; 
06/11/1981: Fundação da Conf. Santa Filomena; 
13/11/1966: Fundação do dispensário Vicentino 
29/11/1909: Nascimento de D. José Melhado Campos 

                                               (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     
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CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                       
CP Bom Jesus: O Cfde. Cesar informa que houve a ausência na reunião as 

conferências Sta. Rosa de Viterbo e N. S. da Gloria e haverá eleição no dia 18/10 
neste CP. Informa que todas as fichas foram aceitas pelas conferências. Questionou 
a razão das conferências não estarem contribuindo com a taxa do jornal, sendo que 
as mesmas deram motivos diversos, porém irão verificar. 

CP Divino Espírito Santo: O Cfde. Orlando informa que a Conf. N.S. Auxiliadora, 
está com apenas 3 membros. A Conf. S. Galvão conta com o apoio do Pe. que realiza 
duas missas do quilo. Na S. Joaquim está indo bem. Relatou sobre o andamento das 
demais conferências. 

CP N. Sra. da Ponte: O Cfde Maurilio disse que houve a ausência da Conf. 
Imaculada Conceição Masculina. A Conf. S. Jorge  compromissou 3 novos vicentinos. 
Houve 7 batizados de crianças sob a orientação da Conf. São Carlos Borromeu. Leu 
um relatório da Conf. Mãe da Igreja informando as condições de seu encerramento 
dessa conferência. 

  

CP Sta. Rita de Cássia: O Cfe. Ivo justificou as ausências que se deram por força do 

problema de saúde de sua mãe, que está melhor e agradece as orações de todos. 
Informa que este CP está sem tesoureiro. Está trabalhando para acertar os relatórios 
mensais. A Csc. Cristiane agradeceu este CP pelo empenho na organização do café da 
ultima hora santa. 
 
CP São José: O Cfde. Antonio informa que a Conf. Sta. Rita faltou novamente. O 

Mario informa que o Cfde. Cato é um vicentino muito ativo, até mesmo com um 
trabalho maravilhoso no evento revoada, inclusive agradecendo aqueles que 
contribuíram. A Csc. Cristiane deseja ir junto para fazer uma visita na Conf. S. Bento. 

 
CP São Luiz Gonzaga: A Csc. Wilma informa que já houve eleição na Conf. S. 
Sebastião tendo sido eleita a Csc. Ivete, conferência esta que se empenha bastante 
com a venda dos convites de todos os eventos da SSVP e do Lar. Na última reunião 
não houveram ausências. Houve a proclamação de mais um casal vicentino na S. 
Sebastião. Questionou sobre a possibilidade de realização de visitas quinzenais ou 
mensais o que não pode ocorrer. 

 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 

ECAFO: A Festa de São Vicente foi um sucesso, onde contamos com a presença da Irmã 

Carolina Mureb (Filhas da Caridade) que em muito contribuiu para nossa formação, 
fizemos a entrega das lembranças aos novos vicentinos. Sendo que aqueles que faltaram 
na data irão recebê-lo na Festa de Imaculada que será realizada no dia 11/12/2016, 
Informa que mais 40 vicentinos foram compromissados. Para tanto nesta foi entregue a 
Carta Convite que deverá ser encaminhada a cada Conferência. Haverá um almoço de 
Confraternização ao custo de R$ 20,00 por pessoa, portanto as inscrições devem ser 
feitas com os Presidentes de Conselhos Particulares onde a entrega do dinheiro do 
almoço deverá ser feita até a data de 25/11/2016. 
 
COMISSÃO DE JOVENS: O Cfde Vinicius informa da possibilidade de participação dos 

jovens na seletiva para apresentação a ser feita em abril em Aparecida, com inscrição até 
o dia 12.12.2016, bem como apresentação de Teatro ou dança a ser feita pela Conf. Santa 
Catarina Labouré; apresentação de Música: Banda Vicentina. Agradeceu as orações pela 
recuperação de sua mãe. 

 
 
CONFERÊNCIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CCA): A Csc. Patricia informa que 
iniciaremos o trabalho na próxima segunda, dia 17/10 as 19.30h na sede do CC com as 
crianças da Conferência Sta. Filomena. Demais crianças e adolescentes interessados 
entrar em contato pelo e-mail: ccsssvp@gmail.com. 
 
AVISOS FINAIS – O Cfde. Donizeti fez a entrega de litros de leite aos presentes para que 

façam a entrega aos assistidos, leite este obtido de doação feita pelo Sr. Marcio da BR 
outdoors em razão de um workshop realizado na Esamc Sorocaba.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endereço: Rua Dr. Arlindo Luz, n° 123 – Centro 
CEP 18095-050 – Sorocaba – SP Telefone (15) 3231-9819 

ccsssvp@gmail.com.br  - www.ssvpsorocaba.org 
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