
  

 

                                                 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO           

 O cfd Vítor informa que está tudo bem e que continuam as reformas nos quartos e 
que cfd Edozio está fazendo as portas. 
 
PRESIDÊNCIA  
 Cristiane lembrou novamente os CPs sobre a entrega dos comprovantes de depósito 
da Coleta de Ozanam e Revoada, aos que não fizeram ainda solicitou que 
providenciem o mais rápido possível, sendo que da Revoada deverá ser feito até 
30/11. Continua pedindo cadastradores para a Nota Fiscal Paulista. Tomou nota dos 
nomes que irão para o Congresso do CM Jundiaí que será realizado no dia 28/11, das 
8hs às 12hs, encerramento com almoço no valor de R$15,00, sairá do Lar às 7hs. Os 
convocados são: a Diretoria do CCS, Diretoria do Lar e Presidentes de CPs, ficou 
acertado que será alugado uma van e que o CCS arcará com metade do valor e a 
outra metade R$ 30,00 (cada) ficará por conta dos CPs. Divulgou o novo livro do 
Padre Mizael (Um Olhar de Caridade) R$ 12,00, que será o tema da SSVP para 2016, 
foi entregue a cada CP dez livros para serem acertados até a reunião do CCS de 
janeiro/16, caso alguém queira mais livros favor retirar na sede do CCS, também 
trouxe algumas Regras de modelo antigo, no valor de R$ 7,00, pois as novas ainda 
não foram editadas. 
 
Assuntos Diversos: 
Recebemos a visita do enfermeiro chefe do Lar, Jefferson da Costa Souza, que veio 
nos falar um pouco do seu Curso de Cuidador de Idoso e de quão seria bom para nós 
como Vicentinos e também como família saber cuidar e quais são as necessidades de 
um Idoso. Sendo que as estatísticas provam que no futuro o índice de pessoas idosas 
será enorme, a proposta dele é que cuidemos para que nossos idosos cheguem 
nesse futuro com qualidade de vida, se disponibilizou a ministrar Palestras e convidou 
para que, caso haja interesse, participemos do Curso de Cuidador que será realizado 
no próximo dia 30 de novembro nas dependências do Lar São Vicente de Paulo as 
19:00hs, com duração de três semanas e o investimento é de R$150,00.                               
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SOROCABA – NOVEMBRO/DEZEMBRO 2015 

AGENDA DE EVENTOS 

24/11 – Reunião dos CPs  
27/11 – Hora Santa – Lanche CP São Luiz Gonzaga 
28/11 – Congresso Conselho Metropolitano Jundiaí 
06/11 – Festa Regulamentar e Posse da Diretoria do Lar – 8hs- No Lar São 
Vicente de Paulo 
08/12 – Terço Vicentino – 19:30hs. Dia de Imaculada – trazer uma lembrancinha 
12/12 – Reunião do CM Jundiaí – 9hs 
15/12 – Reunião CC Sorocaba – 19:30hs (atenção será uma terça-feira) 
18/12 – Reunião dos CPs 
                                                   

EFEMÉRIDES 

08/12/1910:  Fundação da Conf. Imaculada Conceição Masculina 
08/12/1931:  Fundação da Conf. Nossa Senhora Aparecida                                                      
14/12/1952:  Fundação da Conf. São João Batista Maria Vyanei 
23/12/1962:  Inauguração da Antiga Capela Santa Filomena, hoje Santa Cruz 
                                                
                                                            (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     
 
MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 
 

 Conf. Imaculada Conceição Feminina 8/12 ás 18:15hs- Igreja Nossa      
Senhora da Ponte (Catedral)  
 Conf. Bom Jesus 05/12 ás 19:30hs- Igreja Bom Jesus 
 São Camilo de Lellis 06/12 ás 11:00hs- Com. São Vicente de Paulo 
 Conf. N. Senhora Aparecida 06/12 ás 11:00hs – Com. São Vicente de Paulo 
 Conf. São Carlos Borromeu 06/12 ás 11:00hs- Com. São Vicente de Paulo            
Conf. Imaculada Masculina 06/12 ás 11:00hs- Com. São Vicente de Paulo 
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                        CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                       
CP Bom Jesus: O Cfd César comenta que não participaram da última reunião as 
conferências Sta Terezinha, Nossa Sra da Glória e Divina Misericórdia, foi realizada 
uma nova eleição na Confª Divino Espírito Santo e foi eleita a Csc Janaina, também 
visitou a Confª Bom Jesus que busca uma resolução sobre sua eleição para 
cumprimento da regra. 
 
CP Divino Espírito Santo: A Csc Josimara relatou que faltaram a última reunião as 
Conferências Sta Rosália e Nossa Senhora Auxiliadora, no mais correu tudo bem, 
houve Eleição com a participação do Cfd Cesar representando a Diretoria do CCs, e 
assim o cfde Orlando foi eleito novo presidente desse CP.  
 

CP N. Sra. da Ponte: O Cfde Maurilio comenta que correu tudo bem na reunião, que 
visitou a confª São Jorge e participou da festa de entrega do carrinho de lanche fruto 
do Projeto Social do CNB confeccionado por esta conferência, e elogiou o Lanche da 
Marla. Relatou que o caixa do CP está muito baixo, por esse motivo não vão poder 
contribuir com a ajuda ao Jornal e CCS nos próximos meses. O CCS orientou que as 
Conferências ou os Confrades e Consócias continuem ao menos a ajudar o Jornal.   

CP Sta. Rita de Cássia: O Cfd Ivo comenta que não houve a eleição na conferência 
Santa Catarina de Labouré, mais justificou que por problemas pessoais dele o 
impossibilitou de participar, mas será marcado o mais breve possível uma nova 
eleição. Comentou sobre o dia da coleta de alimentos, disse que foi muito proveitoso 
para as conferências que se uniram para essa arrecadação. 

CP São José: O cfd Antônio relata que a conf Santa Rita não compareceu a reunião, 
questionou como proceder sobre o encerramento da confª Imaculada Conceição 
Feminina, foi aconselhado a ele que se encontre com a csc presidente e mais alguns 
membros que possam participar e assim façam uma ata de encerramento e a 
entrega do livro caixa. O cfd também lamentou o falecimento do cfd Antônio Nobrega 
da Confª Santa Filomena, o que foi compartilhado por todos. 

CP São Luiz Gonzaga: a Csc Wilma relata que correu tudo bem na reunião, faltou 
apenas a confª São Benedito, levou 8 (oito) fichas de assistidos e foram todas 
distribuidas para as conferências. A confª Santa Maria Madalena comunicou que está 
recebendo muitos pedidos de cesta de emergência. A csc Wilma comentou sobre o 
curso de camareira. Disse ver contentamento  entre as poucas pessoas que ficaram 
até o final do curso. E elogiou o palestrante Walfrido. Cristiane comentou que 
devemos participar mais para que possamos aprender, pediu para que o Sr. Walfrido 
participe da nossa Festa Regulamentar de abril de 2016 dando uma palestra.      

                                   ATIVIDADES VICENTINAS 
 

ECAFO:. A Csc. Patricia falou sobre a festa regulamentar, a posse da nova 
Diretoria do Lar e a visita do presidente do CM de Jundiaí (que faz questão de 
estar presente). Comentou que todos se sintam a vontade para trazer suas 
crianças, será realizado um trabalho a parte com elas pelo cfde Ítalo. Passou o 
cardápio do almoço que será strogonoff de carne, com direito a refrigerante. A 
cerveja será vendida a parte, cada CP levou 20 convites ao preço de R$ 20,00, 
caso precisem de mais deveram procurar no CC. ATENÇÃO: não será vendido 
nenhum convite no dia da festa, caso o CP não devolva os convites que não 
forem vendidos com antecedência os mesmos serão considerados vendidos pelo 
CCS.   
 
Museu: O Cfd Vítor relata que estão esperando os quadros para colocar as cartas 
de agregação e comentou que a partir de dezembro estarão de férias 
 
REVISTA: O Cfd Mário reclamou sobre o atraso das matérias. Precisa que sejam 
enviadas para ele até o dia 06/12 para que possa enviar para a gráfica, e assim 
fazer com que o jornal chegue antes do natal nas casas. 
 
 Palavra do Pe. Inácio:-  Lembrou sobre a última Hora Santa do ano pedindo a 
presença de todos, também convida para que participemos do retiro que será 
realizado no dia 28/11 na Paróquia São Benedito, 
  
 
Tesouraria: 
O Cfd Evanildo voltou a pedir que os CPs depositem os boletos na boca do caixa 
referente a Coleta de Ozanam, pois alguns CPs continuam depositando no caixa 
eletrônico o que impossibilita a identificação na conta. A ajuda das conferências ao 
jornal foi de R$ 1.050,00. Balancete de setembro/15: recebimento de R$ 3.259,51 e 
despesas de R$ 3.503,66, obtendo um superávit R$ 244,15, coleta desta reunião 
R$ 45,00. 
 
Eleições realizadas  
CP. Divino Espírito Santo eleito o Cfde Orlando Ribeiro de Faria da Conf, Nossa 
Senhora da Piedade. 

 

 


