
LAR SÃO VICENTE DE PAULO: Cfd Ivanildo comenta sobre as 
atividades do Lar, onde tudo corre bem, com muitos eventos, diversas 
parcerias de empresas, uma equipe de profissionais competentes. Hoje 
esteve presente o Trio Los Angeles comemorando o carnaval no Lar, 
sexta-feira que vem será a vez da Secretaria da Cultura, entre outros 
eventos. Entregou em média 10 convites a serem vendidos por cada 
conferência em relação ao Festival de Prêmios que ocorrerá em 
08/04/2017 a partir das 18hs, com prêmios no total de R$ 6.000,00, ao 
custo unitário de R$ 30,00 o convite. O acerto poderá ser feito no Lar São 
Vicente e/ou no CCS, devoluções devem ser feitas o mais breve possível. 
 
TESOURARIA: Cfd. Evanildo apresentou balancete de dezembro/16 onde 
comentou sobre as despesas no importe de R$ 5.829,01 e receitas de R$ 
3.711,95, tendo um déficit de R$ 2.117,06, isto devido a gastos 
extraordinários como 13º salário do contador, R$ 1.400,00 gasto com 
envio de jornais pelos correios, entre outros. Coleta da reunião R$ 50,15.  
 
ECAFO: Csc Patrícia entregou as fichas de inscrição para a ECAFO para 
novos vicentinos que ocorrerá em 19/03, onde as conferências deverão 
entregá-las até dia 10/03 aos presidentes dos CPs. Haverá almoço ao 
custo de 20,00, o evento será no Lar São Vicente das 8 às 15hs. Solicitou 
auxilio para a realização deste evento, onde o CP Santa Rita ficou 
responsável pelo café e a Conferência Santa Filomena pela parte litúrgica, 
porém ambos dividirão os custos com o café da manhã. Prestou conta 
sobre as fichas emergências que eram 42, agora estando apenas com 17 
que foram repassadas aos CPs, isto devido ao auxílio de vicentinos 
voluntários que já vieram buscar fichas para as visitas emergenciais, 
porém muitos confrades e consócias vieram retirar fichas para realizar o 
auxílio de forma continuada, o que em muito contribuiu para a diminuição 
das fichas paradas. A todos, nossa gratidão pelo compromisso e empenho 
ao auxílio as famílias carentes, em breve retornaremos a realizar cadastros 
de novas fichas. 
 
COMISSÃO DE JOVENS: Cfd Vinícius informou que por motivo de 
trabalhos não conseguirá mais participar das reuniões do CCS, porém foi 
solicitado que o mesmo verifique algum jovem para vir representá-lo. 
 
CCA: Cfd Italo não compareceu.  
 
Missionários: Cfd Fernando disse que irá voltar aos trabalhos em breve. 
 

 

  
 

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

              SOROCABA – FEVEREIRO/MARÇO DE 2017 

AGENDA DE EVENTOS 

 

21/02 - Reunião do Conselhos Particulares 
24/02 - Hora Santa Vicentina – 19:30 (café Divino Esp. Santo) 
11/03 - Reunião CM Jundiaí - 14h 
14/03 - Terço Vicentino - 19:30h - Local: CC Sorocaba 
17/03 - Reunião do Conselho Central Sorocaba - 19:30h 
19/03 – ECAFO (Módulos Básico e Espiritualidade) para aspirantes e 
não aspirantes das 8 às 15hs  
21/03 - Reunião do Conselhos Particulares 
25/03 – Visita a Grupo de Jovens (CJ) 
31/03 – Hora Santa – Café CP Santa Rita 
 
 

MISSAS DAS CINCO INTENÇÕES 

 

Não temos missa de 05 intenções agendadas para março 

 

EFEMÉRIDES 

 

13/02/1927: Foi Fundado o Conselho Central de Sorocaba  

20/02/1999: Criado o 5º Conselho Metropolitano do Estado em Jundiaí  

22/02/1981: Lançamento da Pedra Fundamental do Novo Lar- Vila Betânia 

                                                         (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)   

RETIRADA DE ALIMENTOS DOADOS  
PELO BANCO DE ALIMENTOS  

NO CONSELHO CENTRAL 
 

TODAS AS TERÇAS-FEIRAS APÓS AS 11HS 
SEXTAS-FEIRAS APÓS AS 15:30HS                 

 

 



CONSELHOS PARTICULARES 

CP Bom Jesus: a Csc Cristiane comentou da boa desenvoltura do Cfd Lúcio 
e da boa vontade e doação das Csc Ana e Bete, além da condução da reunião 
em todos os aspectos ser muito produtiva. Faltaram as conf. Divina 
Misericórdia e Bom Jesus à última reunião. Cfd Lúcio fez comentários sobre 
as informações do CP. 
  
CP Divino Espírito Santo: Cfd Orlando justificou a ausência na reunião 
anterior, comentou que o CP está em férias, porém as conferências não. 
Comentou que cobrou os balancetes de dezembro/16 e janeiro/17 das 
conferências. A Cf Santa Rosália fez a entrega de todos os balancetes do ano 
passado.  
 
CP N. Sra. da Ponte: Cfd Maurílio comentou que tudo corre bem neste CP. 
Foi questionado se saberia o motivo pelo qual a Cfd Imaculada Conceição 
Masculina não foi à ECAFO de 05/02, já que inscreveram mais de 10 
membros, porém o mesmo ainda não sabe o motivo. Irá verificar. Os 
tesoureiros das conferências estão encontrando dificuldades no balancete. 
Cristiane sugeriu que o Cfd Maurílio convide os presidentes de conferências a 
participarem de um curso no CCS sobre este assunto, a data será agendada. 
 
CP Sta. Rita: Cfd Ivo comentou que convidou dois confrades para 
participarem da reunião do CCS, sendo eles Cfd Nogueira, acompanhado da 
Csc Esther (esposa) e Cfd Aparecido. Comentou que as despesas 
aumentaram no mês passado devido a uma festa de confraternização do final 
de ano com as conferências. Em 30/01 realizaram uma formação para 
tesoureiros, seis das oito conferências foram representadas, contaram com a 
presença do Cfd Evanildo e Csc Cristiane. A Cf São João Paulo II está 
realizando visitas emergenciais de acordo com o pedido do CCS.  Estão 
realizando sopão para os carentes todas as quintas-feiras às 19hs no Centro 
Social, ao lado da Pq Cristo Rei. Csc Cristiane elogiou a presença de tantos 
vicentinos na formação de tesouraria, o empenho e dedicação de todos.  
 

CP São José: Cfd Antonio teceu comentários sobre o balancete, disse que 
fará uma doação para ajudar no transporte dos vicentinos da Banda Sol 
Vicente à Romaria de Aparecida. Disse que as conferências estavam em 
férias em janeiro, porém entregaram os documentos e valores, onde corre 
tudo bem.  
 

CP S. Luiz Gonzaga:  faltaram a reunião da Conf Santa Edwirges à última 
reunião. Cfd Nelson, representando o CP, comentou que foi realizada visita a 
esta conferencia Informou que a Conf São Sebastião atendeu 3 famílias 
emergenciais e a Conf. Santa Maria Madalena atendeu 9. 

 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
Museu: Confrade Vitor disse que está tudo ótimo, e que os trabalhos estão a 
todo vapor. 
  
Jornal:  Cfd Mário disse que fechará o jornal amanhã (18/02), Pe Inácio 
repassou informações sobre o novo Bispo para ser colocado no Jornal. Cfd 
Mario divulgou festa da Pizza de sua Conferência Bom Jesus, a ser realizada 
dia 01/04, no valor de R$ 20,00 a unidade de pizza, nos sabores de calabresa 
e mussarela.  
 
Palavra do Pe Inácio -  passou uma oração a ser feita no dia 25/02 as 10hs 
da manhã, a Rede Vida irá transmitir a posse do novo Bispo. Confirmou nossa 
Hora Santa para a próxima sexta-feira às 19hs. 
 
PALAVRA DA PRESIDENTE: O CM Jundiaí gostaria de saber sobre o Lar a 
quantidade de insumos utilizados como fraldas, leite, etc, Cfd Ivanildo se 
incumbiu de passar as informações. Csc Cristiane cobrou a atualização de 
cadastro das conferências. Cfd Ivo solicitou o nome das conferências que 
faltam, será enviado via sms ao mesmo. Resultado da Seletiva - a Banda Sol 
Vicente, representada pela Csc Cristiane em Ribeirão Preto, apresentou sua 
música que concorria a uma apresentação no Festival Cultural Ozanam.  
Devido a um equívoco dos órgãos superiores não pode efetivar sua 
participação, porém a Csc Cristiane solicitou que fosse revista essa situação, 
por não termos sido comunicados sobre isto, assim o CM e CNB ficaram de 
verificar se a Banda apresentará durante a Romaria sua música como uma 
forma de resolução do caso. O CCS apoiará parcialmente no quesito 
financeiro à Banda. Cfd Evanildo fez uma cotação para melhorar a parte 
elétrica do barracão do Lar, pois nós sempre o utilizamos na Festa Junina. 
Será analisado o mesmo. Cristiane comentou sobre as doações que estamos 
recebendo do Banco de Alimentos, pois de sexta-feira o CCS tem recebido 
muitas doações e não há procura o suficiente, assim os alimentos estão sendo 
descartados. Ficou decidido que serão retirados alimentos por mais duas 
sextas-feiras para verificarmos se o interesse aumenta, caso não será 
suspensa essa retirada. 
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