
  
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO: Sr Evanildo representando o Lar comentou 
sobre todas as doações recebidas e vindas através da campanha realizada 
por vicentinos e voluntários através das redes sociais, e que obtiveram uma 
repercussão enorme. No dia 18/12 a partir das 14hs será realizado um 
grande evento de natal, onde os padrinhos irão entregar aos idosos os 
presentes, porém o evento está aberto a toda a comunidade. Recebeu um 
valor através do Poder Judiciário que em muito ajudará ao Lar. 
 
PRESIDÊNCIA: O CM Jundiaí gostaria de saber a opinião do Lar sobre 
compras centralizadas. Ou seja, o CM faria as compras de todos os lares, 
visando conseguir melhor preço. O Lar já respondeu ao CM Jundiaí, dando 
detalhes do que utiliza e aguarda retorno. Teremos reuniões trimestrais para 
as obras unidas, iremos verificar e informar quando iniciarão as reuniões 
(data e horário) para que o Lar possa participar. Cobrou a atualização de 
cadastro das conferências, o Cfde Evanildo comenta que precisou cobrar 
algumas conferências com relação a Revoada e não encontrava informações 
sobre a diretoria das mesmas, daí a importância em termos os dados 
atualizados. Iremos fazer um relatório para saber exatamente quem 
entregou e quem falta entregar para assim cobrarmos diretamente. 
Passaremos o relatório rapidamente para os presidentes de CPs e estes terão 
de pegar na própria sexta-feira (16/12) todos os dados com os presidentes 
das conferências. 
 
TESOURARIA: Confrade Evanildo repassou informações sobre o balancete de 
outubro/2016, em que foram apuradas despesas no valor de R$ 5.591,87 e 
receitas de R$ 3.024,61, resultando em um déficit de R$ 2.567,26. Déficit 
este explicado por gastos com pedreiro e aluguel de andaime referente a 
recuperação da fachada do Conselho Central, despesas com jornal, 
comprado Carnê da Chave de Ouro, entre outros. 
 
REVISTA: Mário relata que o jornal ficou muito bom, e que, devido a corte 
de custos, as conferências que não ajudam financeiramente o jornal não o 
receberão conforme decidido pela assembleia do CCS. Porém, ainda será um 
enviado um exemplar para o presidente. Matérias devem ser enviadas até o 
dia 15 dos meses ímpares. Agradeceu os Cfds Ivan e Donizeti pelo empenho 
e qualidade dos textos enviados. 

  

     

   RESENHA INFORMATIVA 
             SOROCABA – DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017 

 

 
AGENDA DE EVENTOS 

 
16/12 – Reunião dos CPs;  
10/01/2017 – Terço Vicentino no CC Sorocaba – 19:30h – levar um prato de 
doce ou salgado;  
14/01 – Reunião CM Jundiaí;  
17/01 – Reunião da Diretoria do CC – 19:30h na sede;  
20/01 – Reunião do CC Sorocaba;  
24/01 – Reunião CPs;  
05/02 – Congresso Contra as pobrezas, agir juntos. 
 

MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 
 
Conf. Santa Madre Tereza de Calcutá dia 15/01/2017 às 8hs na Pq Nossa Sra 
da Piedade;  
Conf. São Sebastião dia 22/01/2017 às 19hs na Paróquia São Luiz Gonzaga  

 

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)     
 



CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                       

CP Bom Jesus: Foi realizada eleição com a presença do Sr Evanildo e Mara 

representando o CCS. Encaminhadas 11 fichas de famílias assistidas, apenas 4 foram 
acolhidas, ainda destas 3 serão apenas entregues cestas emergenciais. 
 
CP Divino Espírito Santo Orlando participou de reunião com a Conferência São 

Galvão, o Padre Elton apareceu na reunião e está fazendo um trabalho lindo com 
ela. Orlando ficou muito feliz, pois já estão com 9 membros, muito se deve ao Padre 
que cedeu uma parte da Igreja para a conferência. Fazem duas missas por mês de 
arrecadação de alimentos. Visita à Conferência Nossa Sra Auxiliadora estão com 
sete membros e está tudo bem com a mesma.  

 
CP N. Sra. da Ponte: Sr Antonio fez visita a duas conferências sendo estas 

Imaculada Conceição Masculina e a São Carlos Borromeu. Com relação a fichas de 
assistidos, nenhuma foi acolhida pelas conferências. A ajuda e participação das 
conferências deste CP para a realização do café da Festa de Imaculada foi excelente. 

 
 CP Sta. Rita de Cássia: Ivo relata que foi feito o depósito da Coleta de Ozanam. O 

Cfde Nogueira assumiu como Tesoureiro do CP por um período a ser determinado, a 
tesouraria se encontra em ordem. Faltou a Conferência Sgdo Coração de Jesus. A 
Conf Nossa Sra do Carmo entregou o cadastro atualizado, Ivo cobrará as demais. Os 
membros da conf Sta Catarina Labouré participaram da última reunião sendo que 
trouxeram 4 balancetes que estavam em atraso. Estão com dificuldades devido ao 
acumulo de trabalho, estudos, etc, convidam aos vicentinos que participem de sua 
conferência que se reúne todo sábado as 15hs na Pq São Fco de Assis.   

 
CP São José: Sr Antonio está feliz com a participação ativa das conferências, 

principalmente da Santa Filomena. Inclusive com as crianças da CCA que será 
agregada a este CP, porém ainda com nome a ser definido. 
 
CP São Luiz Gonzaga: Nelson comentou sobre os cursos de Cabeleireiros e de 

Noções básicas de limpeza/motivação, onde concluíram o curso 13 pessoas. 
Ajudaram na construção de uma casa na Vila Barão, a família estava por ser 
despejada e tinha um terreno. Houve dúvidas com relação a pessoas que não estão 
mais participando da conferência e que devem ser retiradas do cadastro de 
vicentinos (ficha enviada pelo CCS) e somente deixadas as pessoas que realmente 
estão ativas. 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 

ECAFO: realizada a Festa Regulamentar de Imaculada Conceição em 11/12 
com a sempre iluminada presença do Confrade Alisson do CC de Tietê, e 
também foi realizado um lindo teatro de Natal pelas crianças da CCA que 
está sendo formada. Avisou a todos que a inscrição para o Congresso do 
Tema de 2017 – 2018 “Contra a Pobreza agir juntos” deve ser entregue 
até 20/01/2017. 
 
COMISSÃO DE JOVENS: A Banda Sol Vicente fez a inscrição para o Festival 
Cultural de Ozanam, nossa primeira participação da seletiva do CM 
Jundiaí. Vamos torcer. CCA: justificou a ausência devido a estar 
trabalhando. 
 
MUSEU: Sr Vítor informa que o museu está em férias, porém no próximo 
ano terá a presença de mais um colaborador, o Cfde Geraldo de Arruda 
Morais. 
 

 

A diretoria do Conselho Central de Sorocaba deseja 

a todos... 

 
 

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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