
  
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO:  
O cfde. Donizete informa que vem recebendo várias doações inclusive via 
redes sociais, podendo assim ajudar também as famílias que recebem doação 
do CC Sorocaba. A reforma da portaria foi finalizada, com a pintura de São 
Vicente de Paulo e Ozanam, agradece as cf. S. Francisco das Chagas, Sta. 
Filomena e S. Benedito por custear as pinturas. A psicóloga Aline tem realizado 
reuniões com familiares dos idosos internos, a fim de conscientiza-los das suas 
responsabilidades. Farão um treinamento com os auxiliares de enfermagem e 
cuidadoras. Os carnês do evento Show de prêmios do dia 05/05 já foram 
entregues aos CPs, pede empenho nas vendas com acerto até 30/04 
diretamente no lar, com Ribeiro, Larissa ou ainda com Alessandra pelo tel. 
32326959 podendo parcelar em 4X. Estão em busca de provedor voluntário, 
não precisa ser vicentino, podendo ser um parente, profissional liberal por 
exemplo, enviar contato para Donizete 991575005 ou Ribeiro 997210342 que 
farão o contato/convite. Como houve mudança na Nota Fiscal Paulista, 
entregou aos CPs um folder explicativo de como fazer a doação.  

PRESIDÊNCIA: 
O cfde. Cido informa que já fecharam com a empresa de ônibus o valor de 
R$55,00 a passagem da Romaria a Aparecida, reunir uma lista de quem vai e 
passar para o Wesley. A cf. N.S. das Graças irá levar uma família assistida 
com tudo pago. Agradeceu ao Rotary pela doação dos filtros para as famílias 
assistidas. Toda terça de manhã e sexta a tarde doação de cesta verde doada 
pelo banco de alimentos para as famílias na sede do CC. Passou a escala de 
visitas ao Lar, sugerida pelo cfde. Donizete.    

TESOURARIA: 
O cfde. Ivo relatou da importância da coleta da solidariedade, no 1º trimestre 
do ano, lembrando, ser 1% do salário mínimo. Contas de dezembro: Receita 
de R$2704,69 e despesas de R$6732,01 com saldo negativo R$4027,32. 
Maiores despesas: frangos R$1200,00, Parcela ½ impressão do jornal 
R$990,00, Contador R$940,00. Coleta da reunião R$49,00. 
 

Eleições realizadas:  
Realizada a eleição na cf. N.S. Do Carmo com a Presença do cfde. Ivo.( CP 
Santa Rita). 

Assuntos gerais: 
Recebemos a visita do presidente do CMJ cfde. José da Costa Silva que 
agradeceu o envio dos representantes a ação missionaria em São Miguel 
Arcanjo. Comentou sobre a importância da oração bem como a leitura e estudo 
da regra vicentina pois nela somos unificados. Falou também da importância 
da organização nas cf. e CPs no que diz respeito as eleições. Elogiou a 
iniciativa do cfde. Bruno em conhecer o IFO (Instituto Frederico Ozanam), pois 
somente assim é que tiramos os assistidos da pobreza, dando oportunidades. 

                                                    
                      RESENHA INFORMATIVA 

                       SOROCABA – JANEIRO / FEVEREIRO 2018 
 

                                        
AGENDA DE EVENTOS 

 
20/01 - Entrevista Rádio Cantate FM 9h. 
20/01 - Reunião de Pastorais- Centro Social São José 9h-13h. 
23/01 - Reunião dos Conselhos Particulares. 
27/01 - Festival Cultural R4 em São José do Rio Preto. 
27/01 - CM Jundiaí - Congresso do DENOR em Itu.                            
03/02 - ECAFO para Conselho Fiscal 9h / Reunião CM Centro Formação Jundiaí. 
06/02 - Terço Vicentino - 19h30 - CC Sorocaba. 
16/02 -  Reunião do CC Sorocaba - 19h30. 
17-18/02 - Festa das Nações LSVP - Recreativo Campestre. 
18/02 - Encontro de Casais Assistidos - Campinas. 
20/02 - Reunião dos Conselhos Particulares. 
23/02 - Hora Santa Vicentina 19h30 - P. São Benedito - Lanche CP Divino Espirito 
Santo (lembrar do pagamento do segurança). 
 
 

MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 
 
04/02 - Conf. Divina Misericórdia dom. 20h Catedral N. Sra. da Ponte - Pça Cel. 
Fernando Prestes s/n - Centro  

 
 

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 7 conferências, 

54 membros, 24 confrades, 25 consocias, 5 aspirantes e 1 auxiliar. Saldo em 
caixa R$2561,60, alimentos 1460kg, famílias assistidas 35, total de 140 
pessoas. Doaram R$300,00, referente a compra de cestas de natal doadas na 
sede do CC Sorocaba. 
 

CP Divino Espírito Santo: O cfde. Orlando, informa que este CP está com 8 

conferências, 65 membros, 35 confrades, 20 consocias, 57 famílias assistidas, 
total de pessoas 204, alimentos doados 1685kg saldo R$2488,74. Faltaram 4 
conferencias na reunião. 
 

CP N. Sra. da Ponte: O cfde. Maurilio informa que na última reunião todas as 

4 conferências participaram. Possui 48 membros, 35 confrades 6 consocias, 7 
aspirantes, 2 auxiliares, com 45 famílias e 163 pessoas assistidas. Saldo deste 
CP R$3846,13, distribuídos 1260kg de alimentos. Também doou R$300,00 
referente as cestas de natal que o CC doou as famílias. 
 

CP Sta. Rita: O cfde. Ivo informa que este CP possui 8 conferências, 80 

membros, 33 confrades, 40 consocias, 7 aspirantes, 4 auxiliares, 32 famílias, 
119 pessoas, alimentos 1060kg. Saldo total de R$1033,06. Realizou eleição 
na cf. N.S. do Carmo. Somente a cf. São Lazaro não compareceu, mas 
entregou relatório, a cf. N.S. das Graças compareceu à reunião, mas não 
entregou relatório. Foram distribuídas caixas de bombom em nome do CP para 
as famílias assistidas. 

 
CP S. José:  O cfde. Antônio informa que este CP possui 8 conferências, com 

66 membros, sendo 38 confrades, 28 consocias, 11 aspirantes, 4 auxiliares, 29 
famílias e 117 pessoas. Saldo deste CP R$9466,82. Alimentos doados 777kg. 
Comenta que também fizeram a doação de R$300,00 para a compra das 
cestas doadas pelo CC. Somente a cf. São Francisco das Chagas não 
compareceu à reunião. 
 

CP S. Luiz Gonzaga: A csc. Wilma informa que este CP possui 7 conferências, 

60 membros, sendo 38 confrades, 20 consocias e 2 aspirantes, 41 famílias, 
199 pessoas assistidas, alimentos doados 1145kg. Saldo total de R$1952,70. 
As conferencias estão em recesso voltando as atividades em fevereiro. Irá 
fazer uma visita a conferência Santa Edwirges. 

                                               ATIVIDADES VICENTINAS 
 
ECAFO: A csc. Gabriela cobrou o preenchimento das fichas do cadastro dos CPs, 

pediu urgência no envio para fazer as capacitações necessárias, pois a CJ (comissão 
de jovens) e CCA (cf. de crianças e adolescentes) dependem delas. Já marcou a 
ECAFO (módulo para aspirantes) para 18 de março, todos estão convidados, 
mandar sempre um acompanhante com os aspirantes. Entregou as fichas de 
inscrição, devolver até 10 de março para programar o almoço. Juntamente com a 
CCA planejam fazer a Ecafinho para as crianças interessadas. Distribuiu o 
calendário de eventos do Lar e CC. Convidou a todos a participarem da Hora Santa 
Vicentina. Fez a escala do café e liturgia e entregou aos presidentes dos CPs. 

 
MUSEU: O cfde. Cuica informa que está tudo nos conformes e espera visitantes 

para conhecer o acervo do museu. 

 
JORNAL: O cfde. Mario informa que a Revista Vicentina está ativa, e é a melhor do 

Brasil. 

 
DECOM: O cfde. Ítalo informa que conforme receberem os cadastros das 

conferencias e CPs irão pra Jundiaí fabricar os crachás, pois o presidente do CM já 
liberou a impressora. 

 
CCA:  A csc. Elaine pediu uma coluna da revista vicentina com assunto relacionado 

para crianças como jogos e passatempo. Pede, que apresentem crianças para 
CCAS, está disposta a ajudar no que for necessário. Na Romaria de Aparecida, todos 
os CCAs poderão participar com a reza do terço. 

 
CJ: O cfde. Bruno cobrou a entrega das fichas de cadastro para se organizarem para 

futuros eventos. Vai participar do Festival Cultural R4 juntamente com a banda Sol 
Vicente representando o CMJ. Comentou sobre o IFO (Instituto Frederico Ozanam), 
um projeto de Campinas que mantem cursos para assistidos, tudo gratuito, estão 
estudando e procurando espaço para futuramente trazer o projeto para o CC 
Sorocaba. 

 
                               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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