
  
 

 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO: Confrade Ivanildo, representando o 
Lar, lembrou da comprometimento de todos os vicentinos ajudarem 
no Show de Prêmios do dia 08.04 com doação de 3 brindes por 
conferência, venda dos convites e participação na equipe de trabalho. 
Lembrou da campanha de arrecadação de leite.   

PRESIDÊNCIA: No dia 26.03 haverá em Jundiaí um workshop sobre 
motivação. Tem 4 vagas disponíveis para o Conselho Central e 4 para o Lar. 
No dia 08.04 haverá uma formação para os membros do Conselho Fiscal 
também em Jundiaí. Cobrou a atualização dos cadastros das conferências. 
Romaria a Aparecida: Está sendo lotado um ônibus onde restam algumas 
passagens, interessados favor entrar em contato c/ o cfd Aparecido. Além 
do ônibus irão mais 24 pessoas. O CC Sorocaba estará representado em dois 
momentos na Via-Sacra com um Banner do Projeto Social, bem como no 
Festival Cultural através da Banda Sol Vicente. O Conselho S. José fez uma 
doação de R$ 800,00 para ajudar no custo das despesas com 11 pessoas 
que irão a Aparecida. A diferença será custeada pelo Conselho Central. Foi 
sugerido que seja feito uma rifa de dois convites para jantar na Churrascaria 
Laçador, para auxiliar nessa despesa. Coleta da Solidariedade:  foi entregue 
uma circular do CNB contendo a orientação para essa campanha, 
lembrando que não poderá ser feito depósito menor que R$ 10,00. O prazo 
máximo será de 30 de abril.   No último dia 13.03 foi celebrada uma Missa 
pelo novo Arcebispo D. Júlio Endi Akamine, na Paróquia S. Benedito. Os 
vicentinos de Sorocaba se fizeram presente, e procederam a entrega de 
uma placa de boas-vindas ao nosso Arcebispo, em nome da SSVP. O Pe. 
Inácio nos doou uma foto de D. Júlio para ser afixada na sede do Conselho 
Central. Será agendada, pelo Padre Inácio uma audiência com o Arcebispo. 

Foi comentado sobre a nova camiseta da SSVP ao preço de R$ 26,00.  
TESOURARIA: Confrade Evanildo repassou informações sobre o balancete 
de janeiro/2017, em que foram apuradas despesas no valor de R$ 3.346,35, 
receitas de R$ 2.610,71, resultando em um déficit de R$ 735,64. A coleta 
desta reunião foi de R$ 34,10. O balancete de forma discriminada fica a 
disposição de todos na sede deste Conselho. O tesoureiro também 
apresentou um balancete anual de 2016. Recomendou que as conferências 
se preocupassem em apresentar um balancete real e correto para que as 
informações que seguirão para as esferas superiores não sejam 
contraditórias. 
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AGENDA DE EVENTOS 

 
21/03- Reunião do Conselhos Particulares 
26/03 – Workshop em Jundiaí 4 vagas par ao CC e 4 para o Lar. 
31/03- Via Sacra Vicentina – 19:30 (Café Santa Rita – R$ 30,00 do Segurança) 
01 e 02/04 – Romaria a Aparecida 
04/04 – Terço Vicentino (primeira terça em razão dos feriados) 
08/04 - Reunião CM Jundiaí - 14h 
08/04 – Show de Prêmios do Lar – 18h 
11/04 – Reunião do CC Sorocaba – 19:30 
18/04 - Reunião do Conselhos Particulares 
28/04 – Hora Santa – Café pelo CP Nossa Senhora da Ponte e valor ref ao 
Segurança 

 
MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 

08/04/2017- Conferência Sta Rosa do Viterbo - sábado às 19hs - Igreja Bom Jesus 
dos Aflitos 
 15/04/2017- Conferência N. Senhora da Gloria - sábado -18hs- Igreja N. Senhora 
de Fátima. 
 16/04/2017- Conferência São Benedito - Domingo 18hs - Igreja São Benedito 

 

                                                     EFEMÉRIDES 

 

03/03/1942: Fundação da Conferência São Luiz Gonzaga. 
06/03/1978: Fundação da conferência N. Sra. Do Amparo  
12/03/1911: Fundação do Conselho Particular Nossa Senhora da Ponte 
21/03/1945: Fundação da conferência São Judas Tadeu. 

 
                                                            (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     
 



CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                       

CP Bom Jesus: O Cfde. Lucio informa que este CP está com 8 conferências 
ativas, contendo 26 confrades, 25 consócias, 10 aspirantes, 135 pessoas 
assistidas.  Todas as conferências participaram. Visitou a Conferência S. 
Marcos e estão com 6 famílias e algumas emergências. 
CP Divino Espírito Santo: O cfde Orlando informa que possui 9 
conferências, 84 membros sendo 39 confrades, 31 consocias, 14 
aspirantes, 64 famílias assistidas. Todas as conferências participaram 
da última reunião, informou sobre a eleição da conf N. Senhora 
Auxiliadora onde foi eleito o cfde Luiz Helou 
CP N. Sra. da Ponte: O Cfde. Maurilio informa que a reunião transcorreu 
bem, compareceram todas as 4 conferências, com 50 membros, sendo 33 
confrades, 6 consocias, 11 aspirantes e 33 famílias assistidas e 136 pessoas. 
A Conf. N.S. da Ponte está com poucos membros e, portanto, precisa de 
novos vicentinos. Foi sugerido que sejam feitos convites, inclusive nas 
missas, grupos sociais para que surjam novas vocações vicentinas. Foi 
também sugerido que alguns vicentinos de outras conferências possam 
fortalecer a Conf. N.S. da Ponte inclusive por ser a primeira conferência a 
ser fundada em Sorocaba. 
CP Sta. Rita: O Cfde, Ivo informa que possui 8 conferências, foi feita uma 
doação de 758 kg de alimentos, a Conf. N.S. Carmo com dois membros e 
não compareceu na última reunião. Foram repassados para todas as 
conferências os convites do show de prêmios. Tem duas pessoas que não 
estão recebendo a Revista Vicentina.                                                       
CP São José: O Cfde Antônio informa que são 8 conferências e todas 
participaram na última reunião. São 37 membros, sendo 30 confrades, 7 
consócias e 3 auxiliares que são pessoas que ainda não aspirantes. No mais 
está tudo em ordem. O Cfde Antonio visitou a Conf. São Bento, e ficou 
muito contente com a sede dessa conferência que foi recebida por doação 
de uma assistida da conferência a muitos anos, em sinal de gratidão. No 
mais está tudo bem.   
CP S. Luiz Gonzaga: A Csc. Wilma comentou que a última reunião foi 
realizada pelo Cfde. Nelson. Informa que a Csc. Ivete, secretaria deste CP 
mudou-se e gostaria de participar de outra conferência mais próxima de sua 
residência (Bairro São Guilherme) conta atualmente com 7 conferências, 32 
confrades, 23 consócias e 4 aspirantes, atendendo 29 famílias, faltou 
apenas a Conf. Sto. Estevão e Sta. Edwiges. Foram distribuídos os convites 
do show de prêmios do LAr. 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 
ECAFO: Realizaremos ECAFO para novos aspirantes em 19/03 no Lar, 
novamente verificamos que muitas conferências não mandaram as fichas 
de inscrição dentro do prazo, devido a isto tivemos de entrar em contato 
via telefone com muitos para poder organizar e realizar compras de 
alimentos, para não haver desperdícios. Pedimos novamente e 
encarecidamente que cumpram os prazos que são razoáveis, geralmente 
de pelo menos um mês. Aconselhou que nós vicentinos devemos ter mais 
responsabilidade com os compromissos vicentinos. O CP que fará o café da 
manhã da Festa de Ozanam que ocorrerá em 30/04/2017 será o CP Divino 
Espírito Santo e a liturgia ficou para o CP. N. Senhora da Ponte. 
 
REVISTA: O Cfde. Mário lembrou a importância das conferências virem 
buscar os alimentos fornecidos pelo Banco de Alimentos. Aconselha-se que, 
na medida do possível, a conferência oriente seus assistidos para virem na 
sede do Conselho nas terças a partir das 11hs e sextas-feiras a partir das 
15hs. Retirar os alimentos que estiverem disponíveis. Foi sugerido que 
todas as fotografias das matérias sejam coloridas, se possível for. Ainda 
faltam matérias.   
 
MUSEU: O Cfde Cuica informa que o Cfde. Magalhães está firme na 
administração do museu. Fez convite para visita. 
 
Palavra do Pe. Inácio:- O Pe. Inácio aqui presente nos disse que fará uma 
viagem no próximo domingo e lamenta, por não estar presente na ECAFO. 
Informa que na festa de Ozanam o Arcebispo não poderá celebrar, mas ele 
irá fazê-lo. Lembrou também da importância da participação na Semana 
Santa. Não haverá mudanças na estrutura do clero local. Neste mês haverá, 
no dia 31.03, a via sacra vicentina. 

 

 
 

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

ccsssvp@gmail.com.br  - www.ssvpsorocaba.org 
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