
 
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO:  
O cfde. Donizeti informa que esteve no gabinete do Governador Marcio França 
juntamente com o cfde. Mario quando então foram esclarecidas as razões pelo 
atraso no repasse da Nota Fiscal referente ao ano 2018 de janeiro à junho, 
repasse esse que ocorreu no final do mês de dezembro/2018. Pede que os 
vicentinos e demais conhecidos, continuem a cadastrar seus cupons, que 
juntamente com a venda de um imóvel, conseguiram fechar o ano no superávit 
de R$ 238.000,00. Cobrou o resultado da venda dos convites do almoço do dia 
20/01. Informa que está providenciando o levantamento dos imóveis que se 
encontram em nome do Lar, em cumprimento a uma solicitação feita pelo 
DENOR. Disse ainda que hoje o Lar situado no jardim Betânia completa 29 
anos de instalação naquele endereço. Foi atingida a meta de 101 idosos. Disse 
também que o projeto para o Centro de Convivência do Idoso está sendo 
estudado, mas agirá com cautela, pois além de ser um projeto muito bom, 
requer muito estudo e planejamento, inclusive no aspecto financeiro. 
 
PRESIDÊNCIA: 
O cfde. Aparecido informa que já está cotando ônibus para a Romaria que 
acontecerá em 06-07 de abril. Pediu empenho na venda dos convites do Show 
de prêmios e doação de pelo menos dois brindes por conferência. Hora Santa 
terá seu início em 22/02. Comentou juntamente com a csa Mara que a chegada 
da Relíquia de Ozanam será no dia 29/03 na Paróquia São Benedito, ouviu 
várias sugestões e para a próxima reunião já terá um cronograma para todos 
os CPs participarem efetivamente do evento e festa de despedida no dia 31/03. 
Disse ainda que como ficaram várias fichas sem assistência no final do ano, 
dividiu aos CPs, pede que pelo menos esforcem-se em fazer a sindicância. 
 
TESOURARIA:. O cfde. Wilson informa que a receita do mês foi de dezembro 
foi R$23.535,72, com despesas de R$21.678,95 valores esses devido ao 
recebimento da duocentesima do Lar São Vicente, repassada ao CM Jundiaí. 
Comentou que como foram feitos alguns depósitos sem identificação não foi 
possível contabilizar com a Revoada, ficando assim como doação ao Conselho 
Central. Todo o relatório detalhado de receita e despesa está fixado no mural 
do Central, a disposição de todos.  
 
Assuntos Gerais:  A consocia Mara informa que no dia 17/02 acontecerá em 
Sorocaba o Encontro de casais a nível Metropolitano, para assistidos, cada CP 
ficará com a responsabilidade de levar pelo menos dois casais, que não precisa 
ser necessariamente casados na igreja, pede ajuda para a organização no dia 
do evento, as fichas de inscrição foram enviadas nas pastas. Disse ainda que 
o Conselho Nacional pede a todos que puderem se candidatar a tradutores 
voluntários, procurar o Central de Sorocaba, que serão encaminhados.  
 
Escala de visita ao Lar: Mês fevereiro CP N. Sra da Ponte  
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AGENDA DE EVENTOS 
22/01 - Reunião dos CPs 
26/01 - Congresso do DENOR CC Amparo 
27/01 - Celebração com os internos do Lar (São Luiz Gonzaga) 
02/02 - Repasse Congresso (Ano Temático) CM Jundiaí 
09/02 - Reunião CM Jundiaí 14h. 
09/02 - ECAFO para Conselho Fiscal – CMJ 
09/02 - Festival Cultural Ozanam – Região IV- São Paulo 
10/02 - Celebração com internos do Lar (CP Bom Jesus) 
12/02 - Terço Vicentino 19h30 
15/02 - Reunião Conselho Central 
16/02 - ECAFO para tesoureiro e secretario 
17/02 - Encontro para casais assistidos em Sorocaba LSVP 
19/02 - Reunião Conselho Particulares 
22-24/02 - Festa das Nações 
22/02 - Hora Santa Vicentina S Benedito (lanche responsável CP Bom Jesus, 
Pagamento segurança) 
24/02 - Encontro DENOR CNB e Região IV – São Carlos 
24/02 - Celebração com os internos do Lar (CP Divino Espirito Santo) 
 
 
Missa das 5 intenções: 
03/02 -  Conferência Divina Misericórdia, domingo as 20h00 Catedral 
                      
Efemérides: 
13/02/1927 -  Fundação Conselho Central Sorocaba. 
22/02/1981 - Lançamento da Pedra Fundamental do novo Lar - Vila Betânia. 
20/02/1999 -  Fundação do CM de Jundiaí.  
 
 
 
 
                                                 (Dados coletados pelo cfde. Magalhães)     



CONSELHOS PARTICULARES 
 

CP Bom Jesus: O cfde. Lucio informa que este CP está com 07 
conferências. Conta com 25 confrades, 22 consocias, 02 aspirantes e 1 
auxiliar.  Alimentos doados 1.410kg. Atendem a 20 famílias, num total de 
138 pessoas, saldo R$2.363,35. Comentou que a conferência São Marcos 
faltou na última reunião. Disse ainda que como missionário do Central de 
Sorocaba juntamente com o cfde Antônio estão fazendo visitas aos 
vicentinos afastados por motivo de doença, pede que os quiserem receber 
as visitas, estará à disposição. 
 

CP Divino Espírito Santo: O cfde Batista informa que este CP está com 07 
conferências, conta com 32 confrades, 12 consocias,10 aspirantes, atendem 
a 51 famílias, com 181 pessoas. Saldo R$2.221,26. Alimentos doados 1.509 
Kg.  Tudo caminha nos conformes. 
  
CP N. Sra. da Ponte: O cfde.  Vanderlei informa que este CP conta com 05 
conferências, 29 confrades, 04 consocias, 08 aspirantes, 02 auxiliares, 
atendem a 41 famílias, com 174 pessoas. Alimentos doados 1.410Kg.  Saldo 
R$4.811,17. Comentou que participaram da celebração com os internos, foi 
muito estimulante. Disse ainda que as conferências fizeram um trabalho 
muito bom com as famílias no mês do natal. 
 

CP Sta. Rita: O cfde. Ivo comentou que visitou a conferência Nossa Senhora 
do Carmo, foi na casa da csa Sandra, com confraternização ao final. A 
conferência João Paulo II, fez a confraternização de natal com os assistidos 
no dia 22/12, com reflexões e café da manhã servido ao final. Nesta reunião 
trouxe o cfde. Benedito membro da conferência João Paulo, representante 
da comissão de jovens do CP. disse ainda que nem todas as conferências 
ajudaram com a venda dos convites do almoço do dia 20/01 do Lar, o CP 
comprou dois convites e doou 1 para a conferência Sagrado Coração de 
Jesus e outro para a conferência João Paulo, até o momento há pendências. 
A conferência João Paulo enviou a ata da última eleição. 
  
CP São José: O cfde Antônio informa que este CP está com 08 
conferências, 33 confrades, 27 consocias,14 aspirantes e 05 auxiliares. 
Assistem a 29 famílias com 118 pessoas. Alimentos doados 1.100Kg. Saldo 
de R$7.940,90.  
 

CP S. Luiz Gonzaga:  A csc. Nanci informa que este CP está com 07 
conferências, 30 confrades, 18 consocias, 07 aspirantes, atendem a 36 
famílias, com 156 pessoas. Alimentos doados 1.530Kg. Com saldo de 
R$2.675,23. Comentou que faltaram as conferências Santa Maria, Santa 
Edwiges e Santo Estevão na última reunião, sem justificativa. Logo mais 
começará as visitas às conferências, no mais segue sem novidades.  

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 
ECAFO: A consocia Gabriela esteve ausente, porém justificou-se. 
 
CJ: O confrade Bruno esteve ausente, porém justificou-se. 
 
CCA: A consocia Elaine informa, que para esse ano será inviável a 
participação das crianças na Romaria, pois será no sábado, mas pede 
aos que puderem, incentivem a participar do evento. Disse ainda que as 
crianças estão em férias, porém fizeram a visita antes do natal. 
 
DECOM:.O cfde. Ítalo informa que os Boletins do Nacional, já chegaram, 
e foram enviados nas pastas nesta reunião, sendo assim cada CP 
assumirá o pagamento pelas suas conferências. As camisetas e 
agendas já estão disponíveis para pagamento no Central. Comentou 
ainda que o logo da SSVP impresso em documentos oficiais, sofreu 
algumas alterações.  
 
MUSEU: A csc. Nanci informa que para esse ano está aceitando 
sugestões para o evento que se dará por conta da comemoração dos 25 
anos de existência. No mais segue sem novidades.  
 
JORNAL : O cfde Mario informa que espera por matérias até o final de 
janeiro. 
 
 
 
 
 

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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