
  
 

 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO:  
Não tivemos representante, mas a Csc. Cristiane informa que o Lar repassou a 
duocentésima e meia na forma da regra, de forma que tal obrigação financeira 
está em dia.  
PRESIDÊNCIA: 
Recebemos o convite para participação na posse dos novos presidentes do 
Conselho Central de Jundiaí e a Cidade Vicentina, no dia 10.12.2017, 
respectivamente Cfde. Denílson Cardoso de Sá e Csc Eglantine Arruda Galvão. 
A Csc. Cristiane, agradeceu a todos os vicentinos, especialmente a Diretoria 
atual na colaboração e companheirismo dedicados a causa vicentina. Lembrou 
que de fato todos fazem parte da grande família vicentina.  
TESOURARIA: 
O Cfde Evanildo informa o balancete de setembro recebimento R$ 3.637,03, 
despesas R$ 3.044,60 superávit R$ 592,43. No mês de outubro, houve um 
recebimento R$ 3.356,22, com uma despesa de R$ 2.559,92 com um superávit 
de R$ 906,30. A revoada deste ano arrecadou R$ 34.755,88, sendo um repasse 
de R$ 6.951,18 para o Lar e R$ 3.475,59 para o Conselho Central 
Eleições realizada:  
Realizada a eleição na Conf. Sto Antônio do CP São José, tendo sido eleita o 
Csc. Janete Alves Lopes, com a presença do Cfde. Antônio. Conf. Nossa 
Senhora da Ponte CP Nossa. Senhora da Ponte, eleito cfde Maurilio da Costa.  
Conf. Nossa Sra das Graças, CP Sta Rita, eleito o cfde José Carlos Pires. 
 

Assuntos gerais. Continuamos precisando de pessoas para auxiliar na 
distribuição de alimentos aos pobres que veem buscar no Conselho, nas 
terças e sextas-feiras. Precisamos também de qualquer tipo de doação 
de gêneros alimentícios para poder oferecer as pessoas que necessitam. 
Dentro do espirito vicentino de caridade, sugerimos aos vicentinos que 
desejarem em ajudar o Confrade Antônio Souto Labruneti, com 
qualquer quantia em razão dele ser vicentino e atualmente estar 
passando por sérias dificuldades. Qualquer valor poderá ser depositado 
na conta bancaria número 45.223-8, Banco Brasil, Agencia 6511-0 em 
nome da esposa dele, Sra. Clair Margarida Fernandes Labrunetti. 
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                           AGENDA DE EVENTO 
21/11 – Reunião dos Conselhos Particulares 
24/11 – Hora Santa na Igreja São Benedito – 19:30h – Café São Luiz Gonzaga 
(lembrar dos 30,00 do Segurança) 
25/11 – Mega Show de Prêmios do Lar – 19h.                            
03/12 – Festa de Imaculada – Posse das novas Diretorias do Conselho Central de 
Sorocaba e Lar São Vicente de Paulo – com almoço para os vicentinos que fizerem 
adesão até 29/11/2017, ao preço de R$ 20,00. 
05/12 – Terço Vicentino – com amigo secreto – Trazer um presente simples e um 
prato de salgado ou doce. 
09/12 – Reunião do CM Jundiaí 9h – Centro de Formação 
12/12 – Reunião do CC Sorocaba 19:30h 
15/12 – Reunião dos Conselhos Particulares 

                               
                            MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 
03/12 – Conf. São Camilo de Lellis – 11h   Com. São Vicente    
03/12 – Conf. Nossa Senhora Aparecida - 11h – Com. São Vicente 
03/12 – Conf. São Carlos Borromeu - 11h – Com. São Vicente 
03/12 – Conf. Imaculada Conceição Masculina -  11h – Com. São Vicente                                           
 

                                         EFEMÉRIDES 
22/11/1965 – Fundação da Conf. Imaculada Conceição Feminina 
06/11/1981 – Fundação da Conf. Sta Filomena   
13/11/1966 – Fundação do dispensário vicencentino 
04/11/1980 – Iniciada a construção do Lar São Vicente no Jardim Betânia  

                                                            
                                                            (Dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     
 



CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                             

CP Bom Jesus: O Cfde Lucio foi representado pelo cfde Evanildo devido a uma 
intercorrência de saúde de sua esposa. Este CP está com 7 conferências, 55 
membros, 25 confrades, 26 consocias, 4 aspirantes e 2 auxiliares. Saldo em 
caixa R$ 2.953,19, alimentos 1637 kg, famílias assistidas 33, total de 133 
pessoas. Todas as conferências participaram da última reunião. Visitou a conf. 
São Francisco de Assis.  
CP Divino Espírito Santo: O Cfde Orlando, informa que este CP está com 8 
conferências, 69 membros, 38 confrades, 22 consocias, 54 famílias assistidas, 
saldo R$ 2.677,97, 5 conferências participaram e faltaram outras 3 mas 
justificaram a ausência. Informa que participou de um encontro em Jundiaí e 
gostou muito do conteúdo do que foi ali exposto. Contou a experiência boa 
que está tendo em colaborar com a distribuição de alimentos para os 
necessitados que veem buscar ajuda na sede do Conselho, o CP recebeu a 
visita do Diácono Toninho na última reunião a convite da conferência São 
Joaquim. 
CP N. Sra. da Ponte: O Cfde Maurilio informa que na última reunião todas as 
4 conferências compareceram. Houve eleição na Conf. N. S. Ponte tendo sido 
eleito o Cfde. Maurilio. Possui 47 membros, 33 confrades 6 consocias e 8 
aspirantes, com 42 famílias e 132 pessoas assistidas. Saldo deste CP, R$ 4 
334,62, distribuídos 1053 kg de alimentos. 
CP Sta. Rita: O Cfde Ivo informa que este CP possui 8 conferências, todas 
participaram da última reunião. Possui 94 membros, 45 confrades, 31 
consocias, 8   aspirantes, 4   auxiliares, 46 famílias, 119 pessoas, alimentos   990 
kg.   Saldo total de R$ 1.850,63. A coleta de Ozanam R$ 655,00. Deixou a ata 
de eleição da Conf. N. S. das Graças. Já acertou os convites do Mega Show de 
Prêmios do Lar. Foram visitas 3 conferências no mês. 
CP S. José: O Cfde Antônio informa que este CP possui 8 conferências, com 63 
membros, sendo 35 confrades 28 consocias, 15 aspirantes. Saldo deste CP R$ 
10.456,51.  Comenta que tudo está nos conformes nesse CP. E também 
participou da eleição da conferência São Francisco de Assis. 
CP S. Luiz Gonzaga: A Csc Wilma informa que na última reunião todas as 7 
conferências estiveram presentes, possui 58 membros, sendo   38 confrades, 
20 consocias e 3 aspirantes, 34 famílias, 198 pessoas assistidas,  alimentos   
1135  kg. Saldo total de R$ 1.941,51.  A conferência Sta. Edwiges ainda falta 
acertar os 3 carnes do evento do Lar. A conf. Sta. Maria Madalena está 
programando o tradicional almoço de final de ano para as famílias assistidas. 

                                               ATIVIDADES VICENTINAS 

  
ECAFO: A Csc. Patrícia informa que a Festa Regulamentar da Imaculada será no 
dia 03.12.2017, com a posse da nova Diretoria do Lar São Vicente de Paulo e do 
Conselho Central. Informa que está sendo enviado a todos os CPs um convite, 
destacando que devemos participar deste evento, do começo ao fim (do café da 
manhã, até o almoço) O almoço terá um custo de R$ 20,00 por pessoa, extensivo 
aos familiares, com adesão até o dia 29.11.2017, devendo ser feito diretamente 
com os presidentes de conselho particular, e estes devem passar a quantidade de 
adesões até 29.11.2017. No dia não haverá convites a venda. Agradeceu pela 
colaboração recebida da parte de todos os vicentinos. Passou pela experiência de 
devermos de fato assumir os compromissos de verdade. Devemos tomar cuidado 
com as palavras. Devemos criticar menos e colaborar mais. 
 
MUSEU: O Cfde Cuica informa que recebeu a visita de 93 escoteiros. Informa 
também que no dia 10.12 haverá uma missa celebrada pelo D. Júlio com visita ao 
Museu, após a missa 
 
JORNAL:  O Cfde Mario informa que a Revista Vicentina está ativa e é considerada a 
melhor do Brasil, com matérias inéditas. Ainda faltam matérias.    
                             
 SITE: Será entregue a nova diretoria do CC com tudo atualizado. 
 
PALAVRA DO Pe. INÁCIO: Informa que na próxima sexta-feira, dia 24.11, teremos a 
última hora Santa do ano, pedindo a participação de todos. A Hora Santa retorna no 
mês de fevereiro. 

 
                            
                             Endereço: Rua Dr. Arlindo Luz, n° 123 – Centro 

CEP 18095-050 – Sorocaba – SP Telefone (15) 3231-9819 
ccsssvp@gmail.com   - www.ssvpsorocaba.org 
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