
  

 

                                                 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO           
O Cfde. Ivan não compareceu mas justificou sua ausência, sendo 
representado pelo Cfde. Evanildo. Possui atualmente 92 idosos. Agradeceu 
ao Cfde. Aparecido que levou 15 voluntários do CP Sta Rita que fez uma 
limpeza no bosque.  
 
PRESIDÊNCIA  
A Csc Patrícia, representando a presidente Csc Cristiane, informou que 
Congresso Vicentino ocorrido em Jundiaí, no dia 28.11.2015 foi muito 
produtivo e esclarecedor com relação ao Livro editado pelo Pe. Mizael, “Um 
Olhar de Caridade”. Por sua vez, no dia 31.01.2016 haverá um repasse do 
que deste Congresso no Lar, a partir das 08.00h, sem custo, porém 
necessária a inscrição. Pediu empenho para que as conferências efetuem 
pelo menos uma visita de emergência às famílias que pediram ajuda no 
Conselho. Estão sendo encaminhadas 10 fichas de assistidos por CP. O Cfde 
Wilson informou que já ligou para algumas conferências para verificação de 
fichas que não foram dadas baixa e precisam ser justificadas. Informou que 
ainda existem livros do Pe. Mizael ao custo de R$ 12,00. Com relação a 
regras, quem desejar precisa fazer contato com o CC, pois estas já esgotaram 
e terão de ser encomendadas. Foi sugerido que seja reativado o quadrante 
informativo para que as notícias sejam repassadas com a urgência que o caso 
necessite, principalmente quando ocorrerem falecimentos de vicentinos. 
 
Assuntos Diversos: O Cfde. Evanildo informa que mandou confeccionar 5.000 
folders de divulgação da SSVP, ao preço de R$ 550,00 para entrega e busca 
de novos vicentinos, sendo que já surgiram pessoas interessadas. Que esta 
iniciativa seja seguida por outras conferências, preferencialmente na 
Paróquia onde a conferência se reúne.. O Cfde. Vanderlei (CCS) se colocou à 
disposição para orientações das conferências na participação dos Projetos 
Sociais do Conselho Nacional do Brasil para 2016. Contato com ele pode ser 
feito através do e-mail.  vrs@dglnet.com.br 
                              
                                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 – DEZEMBRO/15 – JANEIRO/16 

AGENDA DE EVENTOS 

18/12 – Reunião dos Conselhos Particulares 

09/01 – Reunião da Equipe da ECAFO – CC Sorocaba 

09/01 – Reunião do CM Jundiaí – 14hs 

12/01 – Terço Vicentino – 19:30hs na Sede do CC Sorocaba 

22/01 – Reunião CC Sorocaba – 19:30hs 

23/01 – Reunião de Planejamento da CJ 

26/01 – Reunião Conselhos Particulares 

31/01 – Repasse Tema 2016: Um Olhar de Caridade. 

                                                    

EFEMÉRIDES 

01/01/1925 – Posse do primeiro Bispo de Sorocaba, D. José Carlos de 
Aguirre 
08/01/1973 – D.José Melhado Campos torna-se bispo de Sorocaba  
10/01/1973 – Falecimento de D. José Carlos de Aguirre 
12/01/1982 – Fundação do CP Divino Espírito Santo 
27/01/1982 – Fundação do CP São Luiz Gonzaga 
                                                
                                                            (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     
 
MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 
 

São Sebastião - data 24/01/2016 as 19h na Paróquia São Luiz Gonzaga 

Beata Madre Tereza de Calcutá - data 10/01/2016 as 08h na Paróquia 
Nossa Senhora da Piedade   

mailto:vrs@dglnet.com.br
http://www.ssvpsorocaba.org/


                        CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                       
CP Bom Jesus: O Cfd César comenta que as fichas que foram encaminhadas no 
mês passado, nenhuma conferência assumiu. Na reunião de novembro faltaram a 
Conf. Divina Misericórdia, N. S. da Gloria e Sta. Terezinha. Para a conferência Bom 
Jesus foi empossado o Cfde. Vinicius. O Cfde. Matias da Conf. Sta. Terezinha 
faleceu no dia 29.11.2015 o que lamentamos profundamente. 
 
CP Divino Espírito Santo: O Confrade Orlando faltou porque estava trabalhando 
mas foi substituído pela Csc. Mara. Informa que na última reunião faltou a 
Conferência Sta Rosália, no mais correu tudo bem. Informa que a Conferência São 
Joaquim fez um café para entrega de presentes e cestas básicas aos assistidos lá 
da Aparecidinha no dia 12/12/15. 
 
CP N. Sra. da Ponte:  O Cfde Maurilio comenta que a reunião transcorreu bem. 
Houve ausência da Conf. Mãe da Igreja. A conferência São Carlos Borromeu 
comemorou 40 anos de existência com uma missa na Paróquia São Carlos 
Borromeu. O Pe. João Orsi elogiou o trabalho vicentino e enalteceu a 
conferência. Foi informado que a Conf. São Carlos Borromeu irá realizar um 
evento envolvendo em torno de 150 crianças. 

CP Sta. Rita de Cássia: O Cfd Ivo informa que houve a presença de todas as 
conferências. Disse também que no domingo dia 20/12/15 haverá um evento no 
salão de Festas do Lar, das 09.00h as 14.00h para acolhimento de 50 famílias 
assistidas do CP. Sta. Rita, com entrega de presentes, lanches, sorvetes, 
brincadeiras. 

CP São José: O Cfd Antônio informou que todas as conferências estiveram 
presentes. Disse também que a Conf. Imac. Conceição Feminina encerrou suas 
atividades. Foi sugerido que o Cfde. Antonio acompanhe essa formalização do 
encerramento. 

CP São Luiz Gonzaga: A Csc. Wilma relata que faltaram duas conferências.  A Conf. 
São Benedito está programando um novo curso de formação para os assistidos 
para o primeiro trimestre de 2016. Pediu empenho das conferências para que 
realmente assumam a responsabilidade e colaborem no acompanhamento da 
participação dos seus assistidos. A conferencia Sta. Maria Madalena patrocinou 
um almoço para inúmeros assistidos. Foi dito que a praxe neste Conselho é 
orientar as conferências para que levem as fichas de assistidos para, pelo menos 
fazer uma visita de emergência dada a dificuldade do pobre que vem solicitar 
nossa ajuda. 

                                   ATIVIDADES VICENTINAS 
 
ECAFO: A Csc. Patricia falou sobre a capacitação de administradores de Obras 
Unidas ocorrida no último dia 27.11.15 na sede do Conselho Central. Destacou 
a importância de cada encargo assumido. Ressaltou as experiências já 
adquiridas pelas pessoas que já assumiram os encargos vicentinos. Destacou a 
festa de Imaculada Conceição ocorrida no primeiro domingo de 
dezembro/2015. Lembrou-nos da importância e da alegria da formação da 
Banda Vicentina, a quem muito agradece. 
 
Museu: O Cfd Vítor informa que os membros do museu estarão de férias até 
fevereiro/2015 
 
REVISTA: O Cfd Mário informa que a edição número 202 já está pronta e sendo 
distribuída pelo correio, com interessantes matérias. Ainda se encontra 
deficitário financeiramente. Informa que precisa de patrocinadores mensais e 
pede o empenho de todos os vicentinos. Elogiou aqueles que encaminham 
matérias e pede que todos continuem a enviar matérias para publicação.  
 
SITE: O Cfde. Wilson informa que está em atividade e operante. A despesa deste 
ano de R$ 282,90. Já foi inserido no site o calendário das atividades de 2016 e já 
está no ar. Pede-se que todos os vicentinos que têm acesso a internet que visitem 
o site www.ssvpsorocaba.org 
Tesouraria: O Cfd Evanildo informa que a receita neste último mês foi de R$ 
16.607,55 com uma despesa de R$ 11.637,91 e, portanto, um superávit de R$ 
4.969,64.  Este valor se justifica pelos acertos financeiros realizados pelo Lar. 
Informou também que a Revoada de 2015 resultou em um total de R$ 54.087,84. 
A coleta desta reunião foi de R$ 24,50. 
 
Eleições realizadas: Eleição da Conf. Sta. Catarina de Labourê e eleito o Confrade  
Luiz Felipe Soares Lima. 

 

 


