
  
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO:  
O Cfde Donizete informa que já fizeram duas reuniões de trabalho com a diretoria de 
eventos para programar os 10 maiores eventos com 2 mega shows de prêmios para o 
ano de 2018. Sugere que o Conselho Central elabore seu calendário de eventos para 
poder encaixar nas datas vagas, caso desejem contar com o apoio ou fazê-los no 
recinto do Lar. Propomos que seja criado um grupo para organizar e controlar as visitas 
dos CPs, junto aos idosos do Lar de forma que tenha uma maior interação dos 
vicentinos ao Lar, podendo inclusive programar atividades para a utilização do espaço 
físico do bosque para o uso dos vicentinos e familiares sem custo, propôs fazer uma 
escala entre os CPs. Comentou ainda que precisamos nos ajudar e fazer parcerias, 
sempre trabalhando juntos e não isolando os grupos que tem a mesma finalidade  

PRESIDÊNCIA: 
O Cfde Aparecido convidou a Csc Cristiane a comentar sobre os eventos do próximo 
ano, a Romaria a Aparecida do Norte está programada para os dias 24 e 25 de março, 
divulgar nas conferências para não deixar para a última hora, organizar os ônibus, 
reservar hotel para quem vai participar dos dois dias de evento. As camisetas e agendas 
já estão encomendadas. A Csc Cristiane irá buscar pessoalmente.  

TESOURARIA: 
O Cfde Wilson informa o balancete de novembro. Recebimento R$55.547,59, despesas 
R$46.737,92, superávit R$8.809,67, valores esses referentes ao recebimento da 
ducentésima recebida do Lar e repassada ao CM. 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. A coleta da reunião foi de R$23,20. 
  

Assuntos gerais: 
A Sra. Claudia Ramos amiga da Csc Cristiane, veio pedir ajuda para vender uma rifa 
cujo prêmio será um terreno de 500m² avaliado em R$75.000,00. O local se situa na 
Estrada do Barreiro no Bairro de Aparecidinha em Sorocaba. O motivo da venda é por 
conta da enfermidade de sua filha, que adquiriu diabetes na gestação. Sua neta nasceu 
com várias síndromes e infelizmente veio a falecer. O lucro das vendas da rifa, será 
para custear as dividas medicas. O sorteio ocorrerá no dia 30 de dezembro pela loteria 
federal. Ao total são mil números ao valor de R$60,00, porém falta mais ou menos 300 
números a serem vendidos. A Csc Mara comenta que já receberam 24 cestas de 
alimentos, entretanto será preciso aproximadamente mais 30 cestas para serem 
doadas na semana do natal às famílias que vem pegar os alimentos doados pelo Banco 
de Alimentos na sede do Conselho. A cesta vai conter frango e panetone, que já foram 
arrecadados, faltando somente as cestas de alimentos. Foi sugerido que cada CP 
colabore com uma parte para assim fazer o natal dessas pessoas um pouco melhor. A 
Csc Cristiane comenta que está deixando a presidência com tudo acertado e comenta 
que estará à disposição em tudo que for preciso. 

                                                    
                      RESENHA INFORMATIVA 

                       SOROCABA – DEZEMBRO 2017 / JANEIRO 2018 
 

                                        
AGENDA DE EVENTOS 

 
15/12 – Reunião dos Conselhos Particulares 
09/01 – Terço Vicentino 19h30 na sede do Conselho Central                            
13/01 – Reunião do CM Jundiaí   
13/01 – ECAFO para Secretários e Tesoureiros - CM Jundiaí 
19/01 – Reunião do CC Sorocaba 19h30 
23/01 – Reunião dos Conselhos Particulares 
27/01 – Festival Cultural R4 em São José do Rio Preto   

28/01 – CM Jundiaí – Congresso DENOR em Itu                               
                             
 

MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 

07/01 – Conf. Madre Tereza - domingo 8h - Paróquia N. Sra. da Piedade (Éden) 
21/01 – Conf. São Sebastião - domingo 19h30 - Paróquia São Luiz Gonzaga 
                                           
 
                                                   

EFEMÉRIDES 

 
 

08/12/1910 – Fundação da Conf. Imaculada Conceição Masculina 

08/12/1931 – Fundação da Conf. Nossa Sra. Aparecida   

14/12/1952 – Fundação da Conf. São João Batista Vyanei 
23/12/1962 – Fundação da Capela de Santa Filomena hoje Santa Cruz 

                                                            
                                                                (Dados coletados pelo Cfde. Magalhães)     
 



CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                             

CP Bom Jesus: O Cfde Lucio informa que este CP está com 7 
conferências, 54 membros, 24 confrades, 25 consocias, 5 aspirantes e 2 
auxiliares. Saldo em caixa R$2.996,33, alimentos 1570kg, famílias 
assistidas 34, total de 140 pessoas. Todas as conferências participaram 
da última reunião. 
CP Divino Espírito Santo: O Cfde Orlando, informa que este CP está com 
9 conferências e não 8 como constou na Ata anterior, 69 membros, 38 
confrades, 22 consocias, 52 famílias assistidas, faltaram 3 conferências 
na última reunião. Comentou que a conferência São Camilo de Lellis 
está passando por dificuldades estando somente com três membros 
ficando assim impossibilitada de assistir mais famílias. 
CP N. Sra. da Ponte: O Cfde Maurilio informa que este CP possui 47 
membros, 35 confrades 6 consocias e 7 aspirantes, 2 auxiliares, com 31 
famílias total de 121 pessoas, 1180kg de alimentos doados. Somente 
uma conferência não compareceu à reunião. As demais conferências 
estão animadas em planejar o natal para as famílias assistidas. 
CP Sta. Rita: O Cfde Ivo informa que este CP possui 8 conferências, 
todas participaram da última reunião. Possui 93 membros, 44 
confrades, 39 consocias, 8 aspirantes, 6 auxiliares, 41 famílias, 119 
pessoas, alimentos doados 1432kg. Saldo total de R$1.839,01. Doou 
R$300,00 para a compra das cestas de natal que o Conselho Central vai 
distribuir as famílias na semana do natal. 
CP S. José:  O Cfde Antônio informa que este CP possui 8 conferências, 
com 62 membros, sendo 35 confrades, 27 consocias, 15 aspirantes. 
Saldo deste CP R$10.300,00.  Comenta que tudo está nos conformes 
nesse CP. 
CP S. Luiz Gonzaga: A Csc Wilma informa que este CP tem 7 
conferências, possui 60 membros, sendo 38 confrades, 20 consocias e 2 
aspirantes, alimentos 1120kg. Saldo total de R$2.395,00. A conf. Sta. 
Maria Madalena está programando o tradicional almoço de final de ano 
para as famílias assistidas que será no dia 16/12. A conferência Santa 
Edwirges fez a eleição entre eles e não avisaram o CP e o presidente 
eleito está doente. 

                                               ATIVIDADES VICENTINAS 

 
 
ECAFO: A Csc. Gabriela comentou que planeja trabalhar no mesmo ritmo 
da gestão anterior. Quer envolver mais os coordenadores de ECAFO dos 
CPs a trabalharem nas festas regulamentares e aplicar módulos em outras 
paróquias para divulgação da Sociedade. Pediu que as conferências 
participem mais da Hora Santa e Terço vicentino, pois o confrade Hélio 
prepara tudo com muito carinho. Distribuiu entre os CPs fichas para o 
recadastramento de todos os vicentinos a fim de fazer um levantamento 
sobre a quantidade de confrades e consocias ativos, para direcionar 
melhor a ECAFO, CCA e CJ. Pediu também para entregar o quanto antes as 
fichas preenchidas. A primeira ECAFO está marcada para o dia 18/03. 
 
 
 
MUSEU: O Cfde Cuíca informa que continua esperando visitantes pois é a 
história da SSVP. Convida a todos a visitar mais e conhecer melhor as 
memórias da sociedade. 
 
 
 
JORNAL:  O Cfde Mário informa que está fechando as matérias. Convidou a 
todos a participarem na organização e dobramento das revistas para serem 
entregues antes do natal, agradeceu a todos que auxiliam nos trabalhos e 
está saindo com três mil exemplares.   
                             
 
 
 
 
                               Endereço: Rua Dr. Arlindo Luz, n° 123 – Centro 

CEP 18095-050 – Sorocaba – SP Telefone (15) 3231-9819 
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