
  

 

                                                
LAR SÃO VICENTE DE PAULO             
Representado pelo Cfde Vitor Negrini, este informa que o presidente está em viagem, 
porém relata que a moradora conhecida como Rosina infelizmente faleceu. As obras 
de reforma e ampliação continuam correndo bem e dando mais conforto aos 
moradores do Lar. 
 
PRESIDÊNCIA  
 Solicitada a atenção para o cadastramento das missas de cinco intenções para o ano 
de 2016 das conferências e demais atualizações de informações, os presidentes de 
CPs deverão se atentar ao prazo para que o CC possa constar no jornal, site, resenha 
e ata. Foi lembrado sobre o depósito da Coleta de Ozanam – foi perguntado se todos 
trouxeram os comprovantes, o prazo será até o dia 30/10. Sobre a Revoada foi 
solicitada o cuidado na devolução do material e enviar comprovante de depósito para 
o CC, de extrema importância para que possamos identificar na conta do CC.  A Csc 
solicitou mais nomes como cadastradores de cupons fiscais, porém até o momento 
ninguém se habilitou. O Cfd César trouxe a informação sobre o Curso para Formação 
de Garçons e Garçonetes onde o CC recebeu cartazes e encaminhou a cada CP uma 
via para distribuição nas conferências. Sobre o Congresso do CM Jundiaí que 
ocorrerá em novembro, comentado sobre a importância da participação das pessoas 
convidadas. O Cfd Vanderlei solicitou que, referente ao Curso de Camareira, as 
conferências que inscreveram assistidas, fossem informadas das faltas ou 
desistências para que possam tomar alguma providência. A Csc Cristiane disse que 
pedirá a Conferência São Benedito que dê o feedback. 
                          
Eleição realizada: Eleição do CP S. Santa Rita que teve como presidente eleito o 
Confrade Ivo, que deverá trazer em breve a ata da audiência. A Conf São Jorge 
trouxe a ata de sua eleição, através de seu Presidente Cfd Vanderlei. Comentado 
pela Csc Cristiane sobre o projeto elaborado pela Conf São Jorge e enviado ao 
Conselho Nacional do Brasil, sendo que este projeto ficou em 4° lugar, sendo 
repassado a conferência o importe de R$ 2.600,00 referente ao Projeto Social. O Cfd 
Vanderlei foi convidado, na Festa de São Vicente, a ser coordenador de Projetos 
Sociais do CCS, que foi aceito pelo mesmo e já se diz animado para que o ano de 
2016 tenhamos muitas novidades e mais projetos sejam enviados ao CNB. 
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SOROCABA – OUTUBRO/NOVEMBRO 2015 

AGENDA DE EVENTOS 
20/10 – Reunião CPs 
30/10 – Hora Santa (café CP Nossa Sra. da Ponte) 
10/11 – Terço Vicentino – 19:30hs 
14/11 – Reunião CM Jundiaí – 14hs 
17/11 – Reunião do Conselho Central de Sorocaba – 19:30hs, pedimos a 
Atenção será em uma terça-feira, pois 20/11 é feriado – Consciência Negra. 
24/11 – Reunião dos Conselhos Particulares 
27/11 – Hora Santa – café São Luiz Gonzaga, 
28/11 - Congresso Conselho Metropolitano de Jundiaí – Diretoria do CC, 
Presidente do Lar e Presidentes dos CPs                                                   
 
                                         EFEMÉRIDES 
04/11/1980: Construção do novo Lar; 
06/11/1981: Fundação da Conf. Santa Filomena; 
13/11/1966: Fundação do dispensário Vicentino 
29/11/1909: Nascimento de D. José Melhado Campos 
                                               (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     
 
Missa das Cinco Intenções 
  
Conf. Santa Filomena 7/11 às 17h - Igreja São Benedito 
Conf. São Marcos 7/11 às 19h – Com. São Marcos 
Conf. Santa Rosália 8/11 às 10:30h – Igreja Santa Rosália 
Conf. Santa Catarina Labouré 15/11 às 8hs – Igreja São Francisco de Assis 
 
 
 
 
 
 



 

 
Curso gratuito para formação de Garçons e 

Garçonetes Sorocaba - São Paulo 
 

Dias 26,27,28,29 e 30 de outubro de 2015 
 

Requisitos 
Maiores de 16 anos e com ensino fundamental 

completo, apresentar RG, CPF e comprovante de 
Residência. Serão fornecidos certificados de 

participação. 
 

Inscrições Abertas 
Casa Comunitária “ Maria José Rosa Cunha” 

Av. Ipanema, nº 2168- Sorocaba- SP 
Pessoalmente as sextas- feiras das 14hs as 

16:30hs ou pelo tel. 3232-8387 
 

Realização 
AFROS- Associação das Famílias dos Rotarianos 

de Sorocaba. 
Apoio: ROTARY CLUB SOROCABA NORTE 

 

  
AATTUUAALLMMEENNTTEE  EENNCCOONNTTRRAA--SSEE  NNOO  AARRQQUUIIVVOO  DDOO  MMUUSSEEUU,,  

AASS  CCAARRTTAASS  DDEE  AAGGRREEGGAAÇÇÃÃOO  DDAASS  SSEEGGUUIINNTTEESS  
CCOONNFFEERRÊÊNNCCIIAASS  ee  CCPPss::  

Conferencia  São Lucas 

Conferencia  Nossa Senhora Mãe Da Igreja  

Conferencia  Imaculada Conceição 

Conferencia  São João Batista  

Conferencia  Santo Estevão 

Conferencia  São Judas Tadeu 

Conferencia  São Francisco Das Chagas 

Conferencia  Beato Frei Galvão 

Conferencia  Nossa Senhora Da Piedade  

Conferencia  Madre Tereza De Calcutá 

Conferencia  São Camilo De Lellis 

Conferencia  São Lázaro 

Conferencia  São Jorge 

Conferencia  Santa Rosália  

Conferencia  Nossa Senhora De Lurdes  

Conferencia  São Luiz Gonzaga 

Conferencia  São Marcos 

Conferencia  Santa Clara 

Conselhos Particulares (instituídos) 

São Luiz Gonzaga 

Bom Jesus 

  

AAtteennççããoo::  aass  CCoonnffeerrêênncciiaass  qquuee  ttiivveerreemm  eemm  ppoossssee  ddee  ssuuaass  
CCaarrttaass  ddee  AAggrreeggaaççããoo  ggeennttiilleezzaa  eennccaammiinnhhaarr  aaoo  MMuusseeuu..  JJáá  aass  

ccoonnffeerrêênncciiaass  qquuee  nnããoo  ppoossssuueemm  ccaarrttaa  ddee  aaggrreeggaaççããoo  ppoorr  

qquuaallqquueerr  mmoottiivvoo  ffaavvoorr  eennttrraarr  eemm  ccoonnttaattoo  ccoomm  oo  CCoonnsseellhhoo  

CCeennttrraall  ppaarraa  ssoolliicciittaaççããoo  ddaa  mmeessmmaa  oouu  ssuuaa  sseegguunnddaa  vviiaa  jjuunnttoo  

aaoo  CCoonnsseellhhoo  NNaacciioonnaall  ddoo  BBrraassiill..  

  



 
CONSELHOS PARTICULARES 

                                                                                                                                                               
CP Bom Jesus: O Cfd César comenta que não participou da última reunião, foi 
representado pelo Cfd Vinícius. A Conf Sta Terezinha e Nossa Sra da Glória não 
compareceram, ocorreu eleição na Conf Divino Espírito Santo, esta última será 
acompanhada pelo Cfd César para regularização. 
CP Divino Espírito Santo: A Csc Josimara relata que faltaram as Conferências São 
Camilo e Sta Rosália, correu tudo bem na reunião. Sobre a Conf São Joaquim estão 
participando mais dois membros e a Conferência está com 7 pessoas. Terá eleição do 
CP Divino Espírito Santo na próxima terça-feira, com a participação do Cfd César 
Melchior representando o CC, sendo que os candidatos são os Cfds Orlando e 
Batista. 
CP N. Sra. da Ponte: representado pelo Cfd Maurílio, que relata a ausência das 
Conf Mãe da Igreja e São Carlos Borromeu, porem trouxeram todos os documentos. 
Houve eleição da Conf São Jorge, com confraternização. Visitas feitas aos assistidos 
regularmente e sem demais ocorrências. 

CP Sta. Rita de Cássia: O Cfd Ivo comenta que foi realizada eleição dia 04/10 na 
Conf João Paulo II tendo como presidente eleito o Cfd Hélio e vice o Cfd Jorge, ainda 
irão apresentar a diretoria. A Conf Sta Catarina Labouré fará um ano dia 15/11/2015, 
e o Cfd Ivo pede orientações de como deverá proceder a partir de agora. A Csc 
Cristiane teceu alguns comentários a título de informação. A Conf Nossa Sra das 
Graças recebeu a visita do Cfd Ivo e na ocasião comentaram sobre o evento do dia 
07/11, o Dia Nacional da Coleta de Alimentos, sendo que provavelmente esta 
conferência irá participar e também outras conferências deste CP, demais 
conferências e CPs que se interessem deverão conversar com o Ivo. 

CP São José: O cfde Antônio Garcia relata que a diretoria foi completada e a 
Conferência Imaculada Conceição Feminina continua suspensa, solicitado 
novamente a ata de encerramento. 

CP São Luiz Gonzaga: a Csc Wilma relata que infelizmente o curso de Camareira 
não teve a participação de todos os inscritos, o que está sendo bastante sentido pela 
Conferência que fez todos os preparativos, compras de materiais contando com 
essas pessoas, porém os que estão participando estão bem atentos e dedicados, 
aproveitando bem o curso. A Conf Santa Maria teve eleição, porém deverá ser 
recebido algumas orientações para que seja oficializada. A Conf Sta Maria 
Madalena, além das fichas do CC, está assistindo mais 8 famílias por motivos 
emergenciais. A Cfd Sta Edwirges não envia balancetes desde março/15. 

   

   
ATIVIDADES VICENTINAS 

 
ECAFO: Agradeceu a presença de todos na Festa de São Vicente, comentou sobre a 
palestra do Sr Toninho e da Sra Mercedes acerca dos vícios que assolam a sociedade. 
A Csc Patrícia pede que todos levem a mensagem as suas conferências para que 
ajudem as famílias que tenham pessoas nesse caminho, façamos o que seja necessário 
para que nossas famílias não sejam destruídas por este mal. Só depende de nós. 
 
CCA:  A Csc Izadora pediu o afastamento de suas atividades como coordenadora da 
CCA por motivos de ordem pessoal, porém permanece no encargo até que outra pessoa 
a substitua. Ocorreu o Encontro de CCAs no início de outubro, a nível Metropolitano, 
onde o CC foi representado por aproximadamente 20 pessoas, entre crianças e adultos. 
Foi um encontro muito proveitoso. 
 
MUSEU: O Cfd Vítor pede pastas para fotos para organização do Museu, solicita 
também que outras pessoas possam ajudar no atendimento do Museu.  Foi entregue a 
relação das cartas de agregação das Conferências para solicitação das segundas vias. 
 
REVISTA: O Cfd Mário deu início a sua palavra parabenizando a diretoria do CC pelo 
dinamismo na Festa Regulamentar, onde devem continuar assim para que consigamos 
ter mais membros participando destas festas. Solicitado que as matérias sejam enviadas 
rapidamente, pois o fechamento do jornal ocorrerá a partir de 19/10. É preciso que seja 
conseguido mais patrocínio. Sobre a nota fiscal paulista, foi transferido ao Lar o valor de 
150 mil reais referente ao primeiro semestre, porém o segundo semestre deverá ser bem 
menor devido à queda do cadastramento de notas, infelizmente. 
 
SITE: O Cfd Wilson relata que foram postadas apenas 3 fotos da Sardinhada no site e as 
demais no facebook. Serão postadas as fotos da Festa Regulamentar de São Vicente. 
 
TESOURARIA:  O Cfd Evanildo pede que os CPs façam sempre em duas vias o 
balancete para efeito de protocolo de recebimento. Relata que todos os CPs entregaram 
os balancetes. Balancete de agosto/15: recebimento de R$ 2.952,18 e despesas de R$ 
2.704,04, obtendo um superávit R$ 248,14, coleta desta reunião R$ 25,45. Relatado 
ainda que algumas conferências ainda não estão ajudando ao Jornal, o que acaba sendo 
coberto pelos CPs, o que foi solicitado o empenho para que possamos ajudar essa 
ferramenta de informação para todos nós vicentinos. Ainda assim, o Cfd pede que os 
CPs se empenhem com seus saldos a patrocinar formação para os membros de suas 
conferências. A Csc Josimara pede que seja visitado seu CP para orientação das 
conferências sobre o que deve ser o objetivo do CP com relação as suas finanças.  

 


