
  
 

 
 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO:  
 
O Presidente Ivan, reiterou a preocupação com a sucessão 
porque o Lar não pode parar e muito menos regredir em suas 
conquistas. O Cfde Rubens presente à reunião, ressaltou  a 
importância no auxílio na venda dos convites de eventos do Lar. 
Nesta oportunidade repassou os convites do Mega Show de 
Prêmios que será realizado no dia 25.11.2017. Sugeriu-se que, 
se alguém tiver dificuldade na venda que repasse a outras 
pessoas que possuem mais facilidade. Serão 600 convites para 
sorteio de mais de R$ 33.000,00 reais em dinheiro, ao preço de 
R$ 220,00 para ser pago em 4x. A conferência que pegar e 
vender, receberá 10% de bonificação. Solicitou-se que cada CP 
e cada Conferência adquiram um carnê.   
 
PRESIDÊNCIA: 
 Estamos com 95 fichas novas para assistência, a maioria do 
Conjunto Carandá, portanto, pede-se o empenho das 
conferências para atenderem essas famílias. 
 
TESOURARIA: 
  Cfde. Evanildo informa que neste mês a receita foi de R$ 
3.647,90, as despesas de R$ 4.521,87 e o resultado negativo do 
mês foi de R$ 873,98. A coleta desta reunião foi de R$ 17,35. 
Fez uma leitura detalhada do balancete mensal. 

 
Eleições realizada:  
Conf. Sta. Rosália, eleito presidente o confrade Gustavo Perico 
Miguel Abdalla. 

  

     

   RESENHA INFORMATIVA 
             SOROCABA – JUNHO / JULHO  2017 

 

 
AGENDA DE EVENTOS 

 
27/06 – Reunião dos CPs 
29/06 a 16/07 – 38ª Festa Junina Beneficente de Sorocaba 
01/07 – Encontro da ECAFO CM Jundiaí – Não recebemos 
informações ainda. 
08/07 – Reunião do CM Jundiaí 
11/07 – Terço Vicentino – 19:30h no CC – Trazer um prato de doce 
ou salgado  
18/07 – Reunião do CC Sorocaba – terça - feira 
25/07– Reuniões dos CP Particulares 
28/07 – Hora Santa – Lanche São Luiz Gonzaga (lembrar dos R$ 
30,00 do Segurança)  
                                 

                                           MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 
 
08/07 – Conf.  São Paulo Apótolo - 17h00 Igreja São Benedito  
09/07 – Conf. N. Srª. Da Piedade - 08:00 – Igreja N. Srª. da Piedade
  
29/07 – Conf. Santa Maria - 18h00 – Igreja N.Srª. Aparecida  
.                                                          
                                                         EFEMÉRIDES 
 
04/07/1924 - A Diocese de Sorocaba foi desmembrada da Diocese de 
Botucatu  
16 a 19/07/1936 – Realizado 1° Retiro Espiritual em Sorocaba 
19/07/1998 – Instalada Diocese em Itapetininga 
 

 
                                                (Dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     
 



 
CONSELHOS PARTICULARES 

                                                                                                                                                                             
CP Bom Jesus: O Cfde. Lucio informa que este CP tem 8 conferências, 67 
membros, 7 aspirantes, 1 auxiliar, 31 famílias assistidas, com 133 pessoas, 
doação de 1070 kg.  Saldo R$ 3.138,30. Visitou a conf. Bom Jesus. Na última 
reunião vieram todas as conferências. 
 
CP Divino Espírito Santo: Orlando informa que estão com 9 conf., 73 
membros, 7 aspirantes, 51 famílias assistidas, 184 pessoas assistidas. O 
saldo é de R$ 2.159,65, entregaram 1445 kg de alimentos. Todas as 
conferências compareceram, e também contaram com a presença do 
Gustavo novo presidente da conferência Sta Rosália.  A maior preocupação é 
com a Conf. São Camilo de Lellis em razão da existência de poucas pessoas. 
Informa que a feijoada feita no Éden, obteve a receita de R$ 7.135,00 para 
dividir entre as conferências Madre Tereza e N. S. Piedade. 
 
CP N. Sra. da Ponte: O Cfde Maurilio relata que este CP. possui 4 
conferencias, contando com 47 membros, 8 aspirantes, 2 auxiliares, 38 
famílias, com 115 pessoas assistidas. Saldo R$ 3.480,40, 976 kg de 
alimentos distribuídos. Foi responsável pelo lanche da Hora Santa. Não fez 
visitas para as conferências. Solicitou que sejam entregue fichas de 
sindicância em proporcionalidade ao número de conferências deste CP. 
 
CP Sta. Rita: Cfde Ivo informa que este CP tem 8 conferências, possui 98 
membros, 7 auxiliares, 8 aspirantes 32 famílias assistidas, com 133 pessoas, 
1105 kg de alimentos oferecidos aos assistidos. Saldo em caixa R$ 155,06. 
Informou que acertaram o cadastro das famílias assistidas pelas conferências 
deste CP. Informa que os membros da conf. Mãe da Misericórdia rezam, uma 
vez por mês, o terço na casa de um assistido. 
 
CP São José: O cfde Antônio não pode participar dessa reunião mas 
justificou sua ausência.  
 
CP S. Luiz Gonzaga: A Csc Wilma informa que convidou o Cfde. Nelson 
para vir nesta reunião. Visitou a Conferência Sto Estevão onde foi bem 
recebida e informa que tem 1 mulher aspirante. Este CP está com 7 
conferências, possui 63 membros e 1 aspirante, possui 29 famílias com 104 
pessoas assistidas, total de alimentos 1030 kgs. Saldo do CP R$ 1.033,27. 
Informa que a Conf. Sta. Maria Madalena atende muitas famílias em situação 
de emergência. 

   
ATIVIDADES VICENTINAS 

  
ECAFO: A csc. Patrícia informa que não tem novidades. Informou 
apenas que assim que receber ficha de inscrição para o Encontro da 
ECAFO do CM Jundiaí irá passar aos CPs, por ora nada ainda foi 
divulgado sobre o mesmo. 
 
MUSEU: O Cfde Cuica informa que o museu está tudo bem. Sem 
novidades. 
 
Jornal:  Informa que o jornal está precisando de matérias. Foi sugerido e 
aceito que o Cfde Rubens Ribeiro irá elaborar um texto sobre o museu para 
publicar no Jornal Vicentino 
 
Assuntos gerais. A Csc Patrícia informa que a dinâmica no    fornecimento 
de alimentos através do Banco de Alimentos, está surtindo um efeito muito 
positivo, porém preocupante porque estão comparecendo em média mais 
de 20 pessoas por dia para retirar os alimentos aqui no CC, ou seja, as 
necessidades vem aumentando junto as famílias, precisamos estar atentos. 
Foi decidido que será elaborado um novo padrão de recibo para 
encaminhamento ao Poder Judiciário quando da entrega de cestas básicas. 
Estabeleceu-se que a família que esteja pedindo ajuda, já apresente, no 
cadastramento, se quiser, que tipo de curso profissionalizante se interesse. 
Continuam abertas as inscrições para eleição para o encargo de Presidente 
e Conselho Fiscal do Conselho Central e Lar São Vicente de Paulo, 
lembrando que a data limite para a apresentação das candidaturas se 
expira no dia 04/07/2017. Solicitamos o empenho de todos para 
incentivarem os vicentinos a se candidatarem, pois é um dever de todo 
associado de Sorocaba manter a SSVP e o Lar. Caso não apareçam 
candidatos não poderá ser prorrogado o mandado e sofreremos 
intervenção do CM Jundiaí. Nas pastas estamos enviando uma cópia do 
edital e um modelo do currículo a ser preenchido. Solicitamos empenho dos 
Particulares.                                                      
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