
  
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO: Sr Evanildo representando o Lar 
informa que está tudo bem. Estão sendo realizadas melhorias no salão 
de eventos e construindo uma nova portaria. Foi comprado uma 
cadeira de rodas elétrica para um dos internos (Luizinho). 
 
PRESIDÊNCIA: O Conselho Central de Votorantim está com um 
problema que Sorocaba precisa ajudar, em razão de que, apesar de ter 
ocorrida a posse do novo Presidente, mas este renunciou e o vice 
também não quis assumir. Portanto, Sorocaba apoiará o Conselho 
Central de Votorantim, com uma reunião a ser realizada amanhã, dia 
21.01.17 para solucionar o problema e, continuamente, a Diretoria 
deste Conselho auxiliará a Diretoria de Votorantim. Os CPs receberam: 
o calendário dos eventos 2017, do CC e do CMJ e a escala do 
patrocínio da hora santa e das festas regulamentares. Foi cobrado o 
retorno do cadastro atualizado das conferencias.   
 
TESOURARIA: Confrade Evanildo repassou informações sobre o 
balancete de novembro/2016, em que foram apuradas despesas no 
valor de R$ 23.019,25 e receitas de R$ 28.870,64, resultando em um 
superávit de R$ 5.851,39. A coleta desta reunião foi de R$ 23,40. A 
entrada no valor mencionado se deu em razão do pagamento do Lar 
de 03 meses de duocentésima e meia. Logo a saída foi alta em razão 
do repasse de 75% do valor recebido da Obra ser encaminhada ao 
Cons. Metropolitano de Jundiaí. 
 
REVISTA: O Cfde. Mário relata que a revista, em sua última edição do 
ano saiu dentro do previsto, mas continua precisando de matérias. Foi 
indicada uma pessoa que poderá escrever para a revista vicentina. 
 
PROJETOS: Confrade Vanderlei informou sobre os projetos sociais da 
SSVP, lembrando que para este ano existe provisionado pelo CNB o 
valor de 350 mil reais e se colocou à disposição para rediscutir este 
assunto junto aos CPs. Assim, espera que muitos projetos surjam para 
a promoção de nossos assistidos.  
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AGENDA DE EVENTOS 

 
24/01 – Reunião CPs;  
31/01 – Reunião da Diretoria do CC – 19:30h na sede;  
05/02 – Congresso Contra as pobrezas, agir juntos, no Lar S. Vicente 8h; 
11/02 - Reunião CM Jundiaí - 14h;  
11/02 - Seletiva da Região IV - Festival Cultural em Ribeirão Preto;  
14/02 - Terço Vicentino - 19:30h - Local: CC Sorocaba;  
17/02 - Reunião do Conselho Central Sorocaba - 19:30h;  
21/02 - Reunião do Conselhos Particulares;  
24/02 - Hora Santa Vicentina – 19:30h (café Divino Esp. Santo); 
 

MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 
 
CONF. DIVINA MISERICÓRDIA, Conselho Particular - Bom Jesus, Data: 

05/02/2017 – Domingo - Horário: 20:00h, Local: Catedral Metropolitana de 

Sorocaba. 

EFEMÉRIDES 

 

13/02/1927: Foi Fundado o Conselho Central de Sorocaba  

20/02/1999: Criado o 5º Conselho Metropolitano do Estado em Jundiaí  

22/02/1981: Lançamento da Pedra Fundamental do Novo Lar- Vila Betânia 

 
                                                            (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     
 



CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                       

CP Bom Jesus: O Cfde. Lucio, novo Presidente eleito deste Conselho, se 
inteirou de quais as conferências que ainda não entregaram o cadastro 
vicentino. Ele tomará posse na próxima terça feira.  
 
CP Divino Espírito Santo:  A Csc, Mara, representando o Cfde. Orlando, 
informa que a Conf. S. Joaquim e N. S. Auxiliadora já retornaram as 
reuniões no mais tudo bem. 
 
CP N. Sra. da Ponte: Na última reunião faltaram, novamente as 
conferências Imaculada Conceição Masculina e a São Carlos Borromeu, 
nenhuma ficha foi acolhida pelas conferências. Cobrou o retorno da 
atualização do cadastro dos vicentinos.  
 
CP Sta. Rita: O Cfde. Ivo informa que na última reunião houve uma 
confraternização entre todas as conferências. Faltam algumas 
conferências apresentar o cadastro vicentino. Estão se programando 
para fazer uma formação para os tesoureiros a fim de se atualizarem 
com relação ao novo relatório.  Apenas duas fichas de assistidos foram 
acolhidas. 
 
 CP São José: O Cfde Antônio informa que algumas conferências estão 
de férias. Na última reunião faltou a Conf. Sta. Rita.  
 
CP S. Luiz Gonzaga: A Csc. Wilma comentou que a última reunião foi 
realizada pelo Cfde. Nelson que este conselho conta atualmente com 
32 confrades, 23 consócias e 4 aspirantes, atendendo 38 famílias, 
foram acolhidas 3 fichas de assistidos pela Conf. S. Benedito, faltou 
apenas a Conf. Sto. Estevão. A Conf. Sta. Maria Madalena realizou no 
dia 17.12 um almoço de natal para as famílias assistidas com entrega 
de presentes para as crianças. Foi reforçado o convite para 
participação de todas as Conferências no Congresso do dia 05.02.17. 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 
ECAFO: Reiterou o pedido de participação no Congresso do Tema de 2017 
– 2018 “Contra a Pobreza agir juntos” que será realizado no dia 05.02.17, 
no Lar, com início ás 8h. O café da manhã será por conta do CP. S. Luiz 
Gonzaga, com custo do CC. No dia 19 de março ECAFO de formação para 
os novos vicentinos. 
 
COMISSÃO DE JOVENS: O Cfde Vinícius informa que a música, feita pela 
Banda Sol Vicente, sob o título Comunhão do Amor ficou classificada para 
a final da seletiva do Festival Cultural. Está programando o campeonato de 
futebol de salão, envolvendo Sorocaba, Jundiaí, Indaiatuba, talvez Amparo 
ou Campinas. O Cfde. Vinícius irá visitar a Conf. Sta. Catarina.  
 
CCA: Está sendo   programado um encontro de crianças e adolescentes em 
Jundiaí, no mês de maio. Haverá um outro encontro de crianças em Julho, 
aqui em Sorocaba no sentido de motivar a formação de conferências de 
Crianças e Adolescentes. 
 
MUSEU: O Cfde Cuica informa que continua de férias e conta com a 
participação dos Cfdes. Geraldo e Araújo. A Sra. Maria Cecilia está passando, 
para ficar arquivado no museu, alguns documentos relacionados ao Lar, 
inclusive escrituras públicas.  A Csc. Cristiane irá cobrar o Cfde. Alisson sobre 
a gravação do Lar. Site: Não teve representante. 
 
ASSUNTOS GERAIS: Foi sugerida e aprovada a orientação de que, no 
relatório a ser efetuado pelos CPs e que deve ser entregue ao CC, conste 
qual ou quais as conferências que acolheram as fichas de assistidos, fazendo 
constar quantas famílias serão assistidas. 

 

 
 

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