
  
 

 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO:  
O Presidente foi representado pelo Cfde Evanildo. Agradeceu a todas as 
pessoas de bom coração que trabalharam no evento Festival de Prêmios. No 
dia 11.06.2017 haverá o frango na telha, promovido pelo Rotary, cuja receita 
será para o Lar. Portaria do Lar está na fase de acabamento. Estão à venda, no 
Lar, cervejas a R$ 1,95, Coca-Cola R$ 2,05 e salgados a R$ 50,00 o cento.  
 
 
PRESIDÊNCIA: O Conselho voltou a aceitar o cadastramento de fichas de assistidos. 

Se a conferência quiser vir retirar diretamente na sede do Conselho, deverá fazer 
contato com o Pres. de seu CP avisando-o que retirou a ficha do assistido, bem como 
deverá obedecer a ordem cronológica de cadastramento.  Entregue a Oração pelo 
carisma vicentino que deve ser rezada na conferência. Romaria a Aparecida: CC 
Sorocaba esteve representado na primeira estação através do banner do projeto social 
da Lanchão da Marla da Conferência São Jorge e no Festival Cultural representando 
pela Banda Sol Vicente. Orienta-se que a Palestra da Ir. Carolina deve ser vista 
inclusive nas conferências, e pode ser acessada através de um vídeo que pode ser 
encontrado no facebook do Conselho Central. - Coleta da Solidariedade (vide artigo 
18, Inciso VIII parágrafo 1º): Não poderá ser feito depósito menores que R$ 10,00. 
Prazo 30 de abril. Solicitamos a todos que respeitem o prazo para evitar maiores 
problemas. O valor é de 1% do Salário Mínimo 
 
TESOURARIA: Cfde. Evanildo informa que neste mês de fevereiro a receita foi 
de R$ 3.802,85 as despesas de R$ 2.193,25 e o resultado positivo do mês foi 
de R$ 1.709,60 e a coleta desta reunião foi de R$ 21,00. Pontuou que devemos 
rever a forma de patrocínio no salgado oferecido na Hora Santa, que ao invés 
de comprar de terceiros devemos pedir aos membros das conferências do 
respectivo Conselho Particular, acredita que cumprirem essa missão é uma 
forma de participarem mais ativamente da Hora Santa. Lembrou também que 
alguns boletins financeiros precisam ser melhores preenchidos, posto que 
contém alguns equívocos. Este assunto deve ser tratado diretamente entre o 
Tesoureiro do Conselho Central e o Presidente do CP 

  

     

   RESENHA INFORMATIVA 
             SOROCABA – ABRIL E MAIO /2017 

 

 
AGENDA DE EVENTOS 

18/04 - Reunião do Conselhos Particulares 
28/04 - Hora Santa Vicentina – 19:30 (Café N. Sra da Ponte – R$ 30,00 do Segurança) 
30/04 -   Festa Regulamentar de Ozanam – Palestrante Samuel Godoy (CC Jundiaí); 
09/05 -   Terço Vicentino 19:30 hs no CC (Trazer um prato de doce ou salgado) 
13/05 - Reunião CM Jundiaí 
19/05 -  Reunião do CC Sorocaba – 19:30 
20/05 -  Terço da Juventude _ contato com o Cfde Vinicius 
21/05 -  Encontro de CCA do CM de Jundiaí 
23/05 -  Reunião do Conselhos Particulares 
26/05 – Hora Santa – CP São José - R$ 30,00 do Segurança 
02 a 04/06 – Festa Junina Vicentina no Lar São Vicente de Paulo – Av. Bethânia, 1255. 
Pedimos divulgação 

                                                  MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 

  23/05/2017- Conferência São Francisco de Assis _ terça - feira às 19hs _ igreja Sto Antônio 
– Arvore Grande.  
  13/05/2017- Conferência N. Senhora do Carmo _ sábado _18:30hs_ Capela do Lar São 
Vicente de Paulo. 
 14/05/2017- Conferência Sta Rita de Cassia _ Domingo 7:00hs_ igreja Sta Rita de Cassia – 
Vila Santana. 
 21/05/2917- Conferência N. Sra Auxiliadora _ Domingo 8:30hs_ Igreja N. Sra Auxiliadora 

                                                        EFEMÉRIDES 

15/04//1961: Lançamento da pedra fundamental da capela de Sta Filomena. 
19/04/1896:  Doação da Imagem Centenária de São Vicente de Paulo (pelas Pias Damas da 
Caridade). Está exposta no lar São Vicente. 
21/04/1813: Data de nascimento de Antônio Frederico Ozanam 
24/04/1581: Data de nascimento de São Vicente de Paulo. 

 
                                                            (Dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     
 



CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                       

 
CP Bom Jesus: O Cfde. Lucio informa que este CP tem 8 

conferências, 59 membros, 8 aspirantes, 1 auxiliar, 31 famílias 
assistidas, com 137 pessoas, doação de 833 kg. Visitou a conf. Divino 
Espírito Santo, com 9 membros, uma conferência bastante ativa, que 
busca recursos financeiros promovendo bazar de roupas usadas. 
CP Divino Espírito Santo:  Orlando informa que o CP está com 
9 conf., 73 membros,15 aspirantes, 55 famílias assistidas. 
Doação de 955 kg de alimentos. Visitou a Conf. São Galvão na 
proclamação de 3 novos vicentinos. Faltou a Conf. S. Camilo de 
Lellis. As demais estão fazendo o trabalho vicentino, sem 
novidades. 
CP N. Sra. da Ponte: O Cfde Maurilio relata que a última reunião 

deste CP. foi tranquila e compareceram todas as 4 conferências, 
contando com 48 membros, 9 aspirantes, 2 auxiliares, 33 famílias, com 
115 pessoas assistidas. Entregou os cadastros dos confrades. A 
reunião da Conf. N. S. da Ponte continua acontecendo na Capela Sta. 
Terezinha, as terças ás 19.30h.  

CP Sta. Rita: : Cfde Ivo informa que este CP tem 8 conferências, mas 

participaram apenas 6. Este CP possui 93 membros, 8 auxiliares. Terá 
3 proclamações de novos vicentinos. Atualmente atendem 35 famílias 
assistidas, com 126 pessoas, 905 kgs de alimentos oferecidos aos 
assistidos. Agradeceu a participação de todas as pessoas deste CP 
para o sucesso do Festival de Prêmios do Lar, membros estes muito 
empenhados e participativos. Nesta última reunião faltaram as Conf. N. 
Carmo e Sta Catarina de Labore. 
CP São José: O cfde Antônio relata que este CP é composto por 8 

conferências, 56 membros, 4 aspirantes e 1 auxiliar, contando com 24 
famílias assistidas, fornecimento de 652 kg de alimentos.   
CP S. Luiz Gonzaga: A Csc Wilma informa que na reunião faltaram 

as Conf. Sta. Edwiges e Sta. Maria. Que este CP possui 62 membros e 
4 aspirantes, possui 30 famílias com 120 pessoas assistidas, total de 
alimentos 1340 kgs. 

  ATIVIDADES VICENTINAS 

 
ECAFO: A csc. Patrícia informa que no dia 30.04 teremos a Festa 
Regulamentar de Ozanam, com o compromisso para os 
aspirantes que já fizeram a ECAFO, participando de todas as 
palestras e foram proclamados na Conferência de origem. Está 
em andamento uma conferência de crianças e adolescentes, na 
faixa etária de 4 a 12 anos, contando com 6 crianças, e a reunião 
semanal acontece toda segunda feira às 19.30h na sede do CC 
 
Site: O Cfde. Wilson informa que está necessitando de matérias 
para serem inseridas nesse meio de comunicação que podem ser 
enviadas por email ccsssvp@gmail.com aos cuidados do Cfde. 
Wilson 
 
 
MUSEU: Não tivemos representante em razão de que o Cfde. Cuica 
está comemorando o seu aniversário 
 
Assuntos Gerais: Recebemos, em doação, uma imagem nova, da 

Imaculada Conceição Aparecida que será venerada no Conselho Central, 
principalmente nos terços vicentinos e reuniões. A imagem carece de ser 
abençoada. Iremos solicitar essa providência junto ao nosso Assessor 
Espiritual. A Csc Gabriela Nunes Silva, irá apresentar durante a Festa de 
Ozanam um projeto desenvolvido por ela em sua pós graduação, trata-se 
de um novo software para o Conselho Central, sendo que este trará mais 
agilidade e organização às nossas atividades.    

 

 
 

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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