
  

 

                                                 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO             
O Cfde Moraes parabeniza a equipe que trabalhou na Sardinhada, disse que todos 
demonstraram união, força e muita dedicação. Infelizmente não pode, por motivos de saúde, 
participar de todo o evento. O Lar está indo bem, foi possível realizar todos os eventos a 
contento, mesmo ocorrendo em uma sequência tão próxima de dias e exalta a participação do 
Cfde Rubens Ribeiro, enalteceu ainda a realização da Costela de Chão que há tantos anos 
vem sendo buscada a realização no Lar e este ano foi possível. Foi solicitada a realização 
deste evento em duas vezes no ano, o que ainda será analisado.  Inauguração dos banheiros 
do Cantinho do Vô-Vó no próximo domingo as 11hs com a presença dos alunos da Uniso, que 
participaram desse projeto.  

PRESIDÊNCIA Informado o retorno da Edvani como funcionária do Conselho Central. 
Lembrou depósito da Coleta de Ozanam. Revoada Vicentina, solicita o empenho de todos, 
houve matéria no SBT (TV Sorocaba) que poderá ser acessado pelo Youtube, resultado muito 
interessante que deve ser visto. Tivemos novamente problemas com a linha fixa do Conselho 
Central, e foi aprovada a compra de um celular para que, com o menor custo possível mensal, 
ele possa ser uma ferramenta de contato com todos, mediante Whats App, e recebimento de 
ligações quando tivermos esse tipo de problema. Foi colocada em votação a mudança do 
terço para a Igreja São Benedito, porém todos optaram por manter o terço no Conselho 
Central, devido à localização e horário. A Csc Presidente pediu novamente o empenho para 
angariar pessoas para o cadastramento e cupons fiscais, que em muito ajudará o Conselho 
Central, será disponibilizado um manual para auxiliar quem ainda não conhece o processo. 
Recebemos uma carta do Sr Ivan, novo presidente do Lar São Vicente de Paulo, agradecendo 
a todos pelo empenho e trabalho na 39ª Vicentina. A Csc Cristiane disse que foi uma das 
festas mais bonitas e em união perante os voluntários, além de toda a alegria que emanava de 
todos.  
Assuntos Diversos O Cfde Felipe, visitando o CC, apresenta um projeto para o Dia 
das Crianças, pediu ao sr Ivan que disponibilize as dependências do Lar para fazer 
atividades com crianças de famílias assistidas e também seus pais, terá lanche, 
brincadeiras, entre outros. Trabalhando para divulgar a SSVP e passando mensagens 
aos pais, para fomentar a mudança de estruturas em suas vidas. Pede a ajuda dos 
CPs e todos os demais que possam fazer doações, deixa o e-mail para contato 
gabysilva1698@hotmail.com, além de doações solicita orientações, sugestões e 
demais contatos. 
 

                            Endereço: Rua Dr. Arlindo Luz, n° 123 – Centro  
 CEP 18095-050 – Sorocaba – SP Telefone (15) 3231-9819 

ccsssvp@gmail.com.br  - www.ssvpsorocaba.org 
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SOROCABA – SETEMBRO/OUTUBRO 2015 

                                 AGENDA DE EVENTOS 

22/09 – Reunião dos CPs  

25/09 – 1º Dia do Tríduo de São Vicente Igreja N. S. Auxiliadora – 19:30hs – Lanche CP Sta  
Rita – solicitado aos que puderem levar um prato, pois no número de pessoas é maior 
26/09 – 2º Dia do Tríduo de São Vicente – Igreja São Benedito – 17hs 
27/09- Festa de São Vicente – 8hs e 3º Dia do Tríduo de São Vicente no Lar São Vicente 
03/10 – Encontro de CCA do CM Jundiaí no Lar 
09 a 11/10 – Congresso da Região IV em Osasco 
13/10 - Terço Vicentino – como de costume que todos levem um prato de doce ou salgado 
para a  Confraternização ao final do terço. 
16/10 – Reunião CC Sorocaba – 19:30hs 
20/10 – Reunião CPs 
30/10 – Hora Santa (café CP Nossa Sra. da Ponte) 
                                                  

Missa das 5 Intenções:  

10 - 8hs – Conf. Nossa Senhora de Lourdes, Santuário São Judas Tadeu;  

17/10 – 17hs – Conf. Santa Clara, Igreja Santa Rosália; 

25/10 – 17hs Santo Estevão, Igreja Santa Cruz; 

25/10- 19hs – São João Paulo II, Igreja São Francisco de Assis 

 

EFEMÉRIDES 

01/10/1861: Fundação CP Santa Rita 
01/10/1933: Fundação da Conf. São Roque 
01/10/1980: Fundação da Conf. N. S. de Lourdes 
09/10/1991: Fundação da Conf. Santa Clara 
14/10/1917: Fundação da Conf. São José 
14/10/1926: Fundação da Conf. Bom Jesus 
21/10/1970: Fundação da Conf. Santo Estevão 
                                                                           

                                                    (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)  
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                        CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                       
CP Bom Jesus:  Cfde Cesar menciona que somente a Cf Sta Terezinha não compareceu 

mais enviou os documentos, a reunião foi agradável. A Sra Rosa levou dois aspirantes que 
serão apresentados em breve. O conselho de 120 convites da Sardinhada devolveu 58 
unidades, houve esforço, mas infelizmente o resultado não foi melhor. A Conf. Sta Rosa de 
Viterbo voltou as atividades e está indo bem, inclusive com mais membros  
CP Divino Espírito Santo: na reunião correu tudo bem, faltou somente a Conf Sta Rosália, 

que enviou vários balancetes atrasados, visitaram a Conf São Joaquim que está com 
dificuldades devido a poucos membros, o Cfde Donizete conversou com o Padre para que ele 
comente nas missas em busca de mais pessoas para participar da Conferência. Foi pedido 
para que as consócias tentem manter-se mais um pouco para ver se aparecem mais 
membros. 
CP N. Sra. da Ponte: foram entregue cartazes da Revoada, não trouxe o balancete, a 

única conferência que não compareceu foi a Mãe da Igreja, mas levaram o balancete. Haverá 
eleição na São Jorge dia 28/09, e na Conf Imaculada Conc.Masculina o presidente Cfde 
Carlos pediu afastamento e assim, assumiu o vice o Cfd Flávio Pasini. A Conferência São 
Jorge foi uma das vencedoras do Projeto Social do Conselho Nacional do Brasil, a quem 
parabenizamos pela iniciativa e pelo exemplo a todos os vicentinos de nossa cidade. 

CP Sta. Rita de Cássia: Esta é a quarta reunião do Conselho Central consecutiva que o 

presidente do CP Sta Rita, não participa, e neste ato o mesmo foi destituído conforme 
regulamento na Regra da SSVP. O Cfde Aparecido Medeiros disse que se esforçará para 
realizar nova eleição na próxima terça-feira (22/09). A conf Nossa Senhora do Carmo não 
compareceu à reunião do CP, e o Cfd Cido relata que realizou a proclamação de 4 novos 
vicentinos das Conf Nossa Sra das Graças e Mãe da Misericórdia juntos, que foi uma grande 
alegria, seguida de uma confraternização, contando com a presença de 25 pessoas durante a 
reunião. As Conf João Paulo II e Sta Catarina Labouré fizeram dessa forma também a 
proclamação de seus aspirantes, contando com a presença de mais de 30 pessoas. 

CP São José: A Csc Miriam, representando o CP São José, relata que dois desafios foram 

verificados, um deles é que a Conf Sto Antonio de Pádua ficará suspensa pois por motivo de 
saúde dos membros, o presidente está afastado restando apenas o casal Maria e Pedro, os 
mesmos pretendem ir para a conferência Santa Rita e a Conf Imaculada Conceição Feminina 
irá encerrar as atividades, foi orientado que façam uma ata registrando tal fato. Na próxima 
reunião a presidência será da Csc Miriam e dar-se-á a posse ao Cfde Antônio. 

CP São Luiz Gonzaga: A Cons. Wilma relata que só Conf. Santa Maria faltou por que o 

Cfde Paulo estava viajando e que talvez eles fiquem uns días sem realizar suas reuniões pois 
o Cfde Paulo e esposa fizeram uma cirurgia. Reclama da falta de participação dos membros 
desse CP nas atividades vicentinas como Terço, Hora Santa, comenta  que esse CP vendeu 
por volta de 50 convites para Sardinhada,,  e que houve reclamações na reunião de CP sobre 
a falta de datas e horarios na resenha, e que o  Cfde Araújo  pediu  para informar que a Coleta 
de Ozanam deverá apenas constar no balancete de outubro.   
   

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 

Tesouraria – O Sr Evanildo apresentou o balancete de julho/15 que teve uma receita 
de R$ 11.273,10 e despesas de R$ 9.994,30, resultando em um superávit de R$ 
1.328,73. Coleta desta reunião R$ 31,10. O balancete está disponível para ser 
verificado por todos. 

 
ECAFO: A Csc. Patricia falou sobre os preparativos para Festa de São Vicente, o 

café será preparado pelo CP Divino e Liturgia CP São José, teremos uma palestra 
com o tema sobre vícios, demais recados e apresentação dos novos aspirantes 
 
Comissão de Jovens: O Cfd Vinicius acompanhou a eleição da Conf Bom Jesus, 
sendo que o Cfd Fabrício foi eleito. Também participou do Fórum Vicentino em BH, 
conheceu vicentinos do Brasil inteiro, foi muito produtivo, relata que voltou renovado e 
com mais ideias para a CJ. Infelizmente não pode comparecer na reunião com o 
Bispo. Quer inscrever jovens para o próximo Festival Cultural em Aparecida, e relata 
ainda que a Conf São Tarcisio não obteve sucesso em sua reativação mais dois dos 
participantes irão para outras conferências 
 
CCA: não participou desta reunião, porém recebeu orientações do CC. 
 
MUSEU: Estão com 23 cartas de agregação, mas ainda faltam muitas, serão 

levantadas de quais conferências faltam para que sejam pedidas 2ª vias.  Pede visitas 
novamente. 
 
REVISTA: o jornal está indo bem, foi entregue ao Mário a relação de cadastradores de 
cupons fiscais.    
 
 Site: O Cfd Wilson relata que serão disponibilizadas fotos da Sardinhada no Facebook 
e site do CC, e também serão repassadas para o Jornal.  
 
Eleição realizada: Eleição do CP S. José, que teve como presidente eleito o Confrade 
Antonio Garcia Melchior, esta reunião contou com a participação do Cfd Evanildo, a 
Sra Miriam relatou que o Cfd Eliseu foi o outro candidato, o Sr Antônio relata que está 
quase com a diretoria toda formada tendo como 1ª secretária a Sra Vera, e 2º o 
Reginaldo, tesoureiro o Sr Cato, e como vice-presidente o Cfde Eliseu. A Csc Cristiane 
relata que não dará posse sem representante da ECAFO e da Comissão de Jovens. A 
posse ficou agendada para o dia 22/09/2015. 

 

 


