
 
 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO: O cfde Donizeti, informa que no dia 24/11 
terá o show de prêmios no Lar, pede empenho de todos seja na venda, 
doação de brindes ou participação de voluntários no dia do evento, inclusive 
já tem um passeio de balão como brinde, no dia 17/10 terão uma reunião com 
presidentes de CP e diretoria do Central, para últimos acertos. Na preparação 
do calendário de eventos 2019, está aberto a sugestões. O Rotary Club 
Manchester está ajudando em um projeto para aquisição de equipamentos, 
aparelho de enfermagem e fisioterapia, utensílios de cozinha etc, ao todo 
será a importância de R$200.000,00, contando inclusive com verba 
internacional. Conta com o esforço das conferências na divulgação da Nota 
Fiscal Paulista, colocando o Lar como entidade beneficiada, pois o retorno é 
muito satisfatório, um cupom de R$1,00 por exemplo, pode render uma 
doação de R$254,00, está à disposição para maiores esclarecimentos. A 
semana do idoso foi um sucesso, agradece a todas as conferências que 
ajudaram. No dia 28/10 farão uma confraternização no Lar, a todos que de 
uma forma ou outra estiveram envolvidos na Sardinhada, pede-se que leve 
500g de carne e sua bebida, e também confirme presença, para assim 
prepararem as guarnições, pelo telefone 991905995 com Alessandra ou com 
Donizeti 991575005. Já estão aceitando sugestão de nomes para a sucessão 
do Lar que acontece no próximo ano, em setembro.   
 
PRESIDÊNCIA: O confrade Aparecido apresentou a nova secretária da sede 
do Conselho Central, Camila, que se apresentou a todos e já está em 
treinamento, disse que está disposta a ajudar no que precisarem. O cfde 
comentou ainda que na próxima reunião do CM não estará presente, pede 
que alguém o represente, pois neste dia estará participando do Dia Nacional 
da Coleta de Alimentos, juntamente com algumas conferências da zona 
norte.  
 
TESOURARIA: O cfde Ivo representando o cfde Wilson, informa que espera 
os acertos da Revoada, e também devolução de materiais. O prazo da coleta 
de Ozanam se encerra no dia 31/10 para depósito. A receita foi de 
R$5.642,26 com despesas R$9.196,39, sendo a despesa maior por conta de 
acertos com funcionário do Central. A coleta da reunião foi de R$64,00. 
 
Assuntos Gerais: O cfde Aparecido convocou uma assembleia 
extraordinária para dia 23/11 para aprovação do novo estatuto, pede a 
presença de todos os presidentes de CPs. A csc. Mara pede a ajuda dos CPs 
com a importância de R$100,00, para acertar o que foi gasto no bolo de São 
Vicente e lembrancinhas. 
 
Escala de visitas ao Lar: Novembro - CP Bom Jesus 
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AGENDA DE EVENTOS 
23/10 - Reunião dos CPs 
26/10 - 19h30 Hora Santa Vicentina - lanche CP N. Sra da Ponte (segurança)  
27/10 - 13h Encontro de CCA no LSVP - Santa Fantasia 
28/10 - 09h30 Celebração com internos do Lar (CP. São Luiz Gonzaga) 
10/11 - 14h Reunião CM Jundiaí 
11/11 - 09h30 Celebração com os internos do Lar (CP. Bom Jesus)  
13/11 - 19h30 Terço Vicentino – Conselho Central 
23/11 - 19h30 Reunião Conselho Central 
24/11 - Visita Regulamentar CM Jundiaí a Sorocaba 
24/11 - Mega Show de Prêmios LSVP 
25/11 - 09h30 Celebração com os internos do Lar (CP. Divino Espirito Santo) 
27/11 - Reunião Conselhos Particulares 
30/11 - 19h30 Hora Santa Vicentina - lanche CP São Luiz Gonzaga 
(segurança) 
 
Missas das cinco intenções: 
03/11 - 17h00 Conferência Santa Filomena, P. São Benedito 
10/11 - 19h00 Conferência São Marcos, Comunidade São Marcos 
11/11 - 08h00 Conferência Santa Catarina Labouré, P. São Francisco de 
Assis 
11/11 - 10h30 Conferência Santa Rosália, P. Santa Rosália 
                        
 
Efemérides: 
04/11/1980 - Iniciada a construção do Lar São Vicente no Jardim Betânia.   
06/11/1981 - Fundação da Conf. Sta Filomena.  
22/11/1965 - Fundação da Conf. Imaculada Conceição Feminina.  
                                                            

(Dados coletados pelo cfde. Magalhães)     



CONSELHOS PARTICULARES 
 

CP Bom Jesus: O cfde. Lucio informa que este CP está com 07 
conferências. Conta com 24 confrades, 21 consocias, e 1 auxiliar. Atendem a 
30 famílias, num total de 138 pessoas, saldo R$2.479,64. Comentou que 
realizou a eleição na conferência Divino Espirito Santo no dia 01/10 sendo 
eleita a consocia Rosalina O. Freitas, e no dia 25/10 será a eleição na 
conferência Bom Jesus. 
 

CP Divino Espírito Santo: O cfde Orlando informa que este CP conta com 
32 confrades, 12 consocias, atendem a 49 famílias, com 196 pessoas. 
Alimentos doados 1.325Kg. Saldo de R$2.322,58. Comentou que visitou a 
conferência São Joaquim. Faltou a conferência N. Sra Auxiliadora na última 
reunião.  
 
CP N. Sra. da Ponte: O cfde. Maurilio informa que este CP conta com 04 
conferências, 28 confrades, 04 consocias, 03 aspirantes, 02 auxiliares, 
atendem a 39 famílias, com 170 pessoas. Alimentos doados 1.240Kg. Saldo 
de R$4.976,56. Comentou que no próximo dia 23/10, será realizada a eleição 
no CP. Está feliz por concluir seu mandato, e pelo trabalho realizado. Disse 
ainda que está se formando mais uma conferência, Sagrada Família, está 
aguardando a csc Gabriela para aplicar a ECAFO para as diretorias.  
 
CP Sta. Rita: O cfde. Ivo informou que são 08 conferências. 82 membros, 38 
confrades, 37 consocias, 07 aspirantes, 05 auxiliares. 42 famílias assistidas, 
119 pessoas, 1.800 kg de alimentos doados. Saldo R$514,65. Comentou que 
terão eleições as conferências São João Paulo II em 28/10 e Sagrado 
Coração de Jesus em 13/11. Disse ainda que a farmácia comunitária do 
Centro Social está com um novo farmacêutico, terça de 13h30 às 15h30. E a 
cesta verde está sendo entregue terça e sexta às 15h00. 
 
CP São José: O cfde Antônio informou que são 08 conferências, 33 
confrades, 28 consocias, 10 aspirantes, 11 auxiliares. 33 famílias assistidas, 
total de 124 pessoas, alimentos doados 831Kg. Saldo R$8.074,47. Comentou 
que o CP está ativo e trabalhando.  
 
CP S. Luiz Gonzaga: A csc. Nanci informa que este CP está com 07 
conferências, 31 confrades, 16 consocias, 1 aspirante, atendem a 38 famílias, 
com 164 pessoas, 1.550kg de alimentos doados. Saldo R$ 2.463,58. 
Comentou que a conferência São Paulo Apóstolo está sendo reaberta, pede 
a consocia Gabriela que marque a ECAFO para a diretoria.  A conferência 
Santa Edwiges esteve ausente na última reunião, sem justificativa. Pretende 
visitar as conferências Santa Edwiges e Santa Maria em breve.  
 
 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 
ECAFO: A csc Gabriela agradeceu a todos que se empenharam a participar 
do tríduo e festa regulamentar de São Vicente. Cobrou urgência da entrega 
das fichas de cadastro para confirmação e complemento dos dados, 
juntamente com as fotos para assim agilizar a confecção dos crachás. Pediu 
para verificar com o cfd Ítalo, coordenador do departamento de comunicação, 
caso queiram tirar as fotos com a câmera do Central. Disse ainda que nas 
visitas que vem fazendo nas conferências para aplicar a ECAFO fica feliz, 
porque todas estão se esforçando em seguir a Regra Vicentina. Lembrou da 
importância de seguir a Regra, pois é através dela que somos unidade. 
Entrará em contato com as conferências pendentes para aplicação da ECAFO 
de Novas Diretorias. 
 
CJ: O cfde. Bruno fez o convite aos CPs e a todos os Vicentinos, para que 
compareçam no próximo dia 24/10, às 19h30 na Sessão Solene da Câmara 
Municipal, em comemoração ao Dia Municipal da Juventude. 
 
CCA: A consocia Elaine, esteve ausente, a csc Mara representando-a, pediu 
que os CPs incentivem as conferências a mandarem crianças para o evento 
Santa Fantasia, que acontecerá no Lar dia 27/10, pois tudo está sendo 
preparado com muito carinho. Com presença confirmada da Banda Jó 22.  
 
MUSEU: O cfde. Cuica comentou que está tudo bem, porém espera visitantes 
para conhecer a nossa história.  
 
DECOM: O cfde Ítalo, se colocou à disposição aos que desejarem tirar as 
fotos para o crachá. Comentou ainda que as agendas e camisetas da 
Romaria do próximo ano já podem ser encomendadas, diretamente no 
Conselho Central. Estão disponíveis agendas de capa dura em brochura ou 
espiral no valor de R$20, ou apenas mil exemplares com capa de couro no 
valor de R$25 (sem incluir o frete). Informou também que para o próximo ano 
estão planejando uma nova Camiseta para o Conselho Central, estando 
aberto a sugestões.     
 
JORNAL: O cfde Mario informa que o jornal saiu com atraso, espera por mais 
patrocinadores.  
 
 
 

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