
  
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO:  
O confrade Donizeti informa que foi implantado pela equipe técnica, um novo 
projeto para melhorar a interação entre funcionários; no dia 16/02 foi servido 
um café motivacional no Cantinho do vovô das 08h às 09h conforme orientação 
da diretora Arlene Scapol. As solicitações de doação via WhatsApp e outros 
meios de comunicação tem surtido um efeito muito positivo. O café por 
exemplo, que raramente era doado, vem sendo recebido com mais frequência. 
Como também outros itens que já haviam sendo doados que também são 
sempre bem-vindos. Conseguimos regularizar o CEBAS, que é a maior 
preocupação do 3º setor devido as subvenções. Foi feito a vistoria dos 
bombeiros, elaborada a nova planta com devidas alterações como a troca de 
todas as lâmpadas do salão de eventos, por led. Foi iniciado o projeto para filial 
do bazar beneficente. Firmamos parceria com as universidades Unip e Uniso 
e a partir de fevereiro teremos alunos de enfermagem fazendo estágio no Lar 
inclusive no período noturno; os alunos de fisioterapia provavelmente em 
março. Recebendo muitas visitas diariamente. 
 

PRESIDÊNCIA: 
O cfde. Aparecido citou a importância da Hora Santa e sua Espiritualidade na 
nossa vida de vicentino. Reforçou que o retorno das fichas de ECAFO é 
primordial. E sobre o Encontro de casais assistidos, infelizmente não vamos 
conseguir mandar nenhum casal para o encontro. Continua esperando os 
interessados em participar da Romaria a Aparecida. Comentou ainda que, a 
entrega da cesta verde está sendo entregue toda terça pela manhã na rua 
Atanázio Soares nº 4100 no Parque das Laranjeiras e toda sexta na parte da 
tarde na sede do CC. 
 

TESOURARIA: 
O cfde. Wilson reforçou a importância da Coleta da Solidariedade, realizada no 
1º trimestre do ano, lembrando, ser 1% do salário mínimo. Contas de janeiro: 
Receita de R$12.490,25 e despesa de R$3.421,85 com saldo R$9.068,40. 
Cobrou dos CPs e conferências das assinaturas nos boletins mensais. Coleta 
da reunião R$35,75. 
 

Eleições a serem realizadas:  
Conselho Particular São Luiz Gonzaga, dia 20/02. 
 

Assuntos gerais: 
Mais uma vez a csc. Gabi reforça a urgência dos cadastros para assim 
confeccionarem todos os crachás de uma só vez. Como no dia 21 de abril será 
realizado o Flashback Vicentino, toda diretoria ira visitar todos os CPs, afim de 
distribuir os convites, pede-se empenho nas vendas pois além de ser um 
evento para a diversão de toda família, será uma ótima oportunidade de mais 

pessoas conhecerem quem são os vicentinos e seus trabalhos. 
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AGENDA DE EVENTOS 
 
 
16/02 - Reunião do CC Sorocaba - 19h30. 
17-18/02 - Festa das Nações LSVP - Recreativo Campestre. 
18/02 - Encontro de Casais Assistidos - Campinas. 
20/02 - Reunião dos Conselhos Particulares. 
23/02 - Hora Santa Vicentina 19h30 - P. São Benedito - Lanche CP Divino Espirito 
Santo (lembrar do pagamento do segurança). 
04/03 - Avivamento Vicentino - Bragança Paulista. 
10/03 - Prazo de retorno da ficha de inscrição de participantes da ECAFO. 
10/03 - Reunião CM Jundiaí - 14h. 
13/03 - Terço Vicentino - C.C. 19h30. 
16/03 - Reunião C.C. Sorocaba 19h30.  
18/03 - ECAFO - Formação Básica e Espiritualidade 08h - LSVP. 

  
 
 
 

EFEMÉRIDES 

 
 
 
06/03/1978 - Fundação da Conferência N. Sra do Amparo (feminina) 
12/03/1911 - Fundação do Conselho Particular N. Sra da Ponte. 
21/03/1945 - Fundação da Conferência São Judas Tadeu.                                                          
                                                                (Dados coletados pelo cfde. Magalhães)     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                             
CP Bom Jesus: O cfde. Lucio informa que este CP está com 7 conferências, 
com 54 membros, sendo 24 confrades e 25 consocias. Conta também com 5 
aspirantes e 1 auxiliar. Saldo em caixa: R$2.517,70. Foram doados 1.890 kg 
de alimentos. Assistem 34 famílias, dando um total de 140 pessoas. Comentou 
que vai levar alguns aspirantes para participar da ECAFO. E que em algumas 
visitas leva sua esposa que por sinal não é vicentina, mas ajuda muito. 
 
CP Divino Espírito Santo: O cfde. Orlando não esteve presente, mas 
justificou-se. 
 
CP N. Sra. da Ponte: O confrade Maurílio informa que este CP conta com 4 
conferências; 34 membros, sendo 23 confrades e 5 consocias. Conta também 
com 6 aspirantes e 2 auxiliares. Saldo em caixa: R$3.976,01. Assistem 25 
famílias, num total de 83 pessoas. Comentou que a reunião do mês foi muito 
objetiva, onde todos deram suas opiniões, todos pegaram e estão vendendo 
os carnês do Show de prêmios. Na última reunião a conferência Imaculada 
esteve ausente e a conferência S. Jorge não entregou seu boletim. 
 
CP Sta. Rita: O confrade Ivo informa que este CP conta com 8 conferências, 
91 membros, sendo 44 confrades e 39 consocias. Conta também com 10 
aspirantes e 4 auxiliares. Atendem à 39 famílias, dando um total de 114 
pessoas. Foram doados 1.925 kg de alimentos. Na última reunião estavam 
ausentes duas conferências, mas ambas entregaram seus relatórios. 
Comentou sobre a escala de horários de visita ao lar, que todos estão cientes, 
e sugeriu nas conferências que de acordo com a realidade de cada uma, que 
fosse doado um valor a mais para o jornal.  
 
CP São José:  informa que este CP está com 8 conferências, 66 membros, 
sendo 38 confrades 28 consocias, 11 aspirantes e 4 auxiliares. Atendem 27 
famílias, dando um total de 105 pessoas. Foram doados 977 kg de alimentos. 
Saldo em caixa R$9.628,22. Comentou que está com boa participação das 
conferências e que vai trazer na próxima reunião a resposta de quem irá 
participar da romaria.  
 
CP S. Luiz Gonzaga: A consocia Vilma informa que este CP está com 7 
conferências, 60 membros, sendo 20 consocias, 38 confrades e 2 aspirantes. 
Assistem a 41 famílias dando um total de 149 pessoas. Comentou que faltaram 
2 conferências, ainda estão em recesso, espera-se na próxima reunião a 
presença do confrade Aparecido para ser efetuada a eleição, já tem alguma 
sugestão de candidato, mas vai fazer o convite formalmente, está encerrando 
seu mandato, mas está otimista em relação a nova diretoria. A conferência S. 
Benedito, fez uma visita ao lar e no mesmo dia a reunião, encerrando com um 
churrasco de confraternização, seguindo assim a escala sugerida pelo Lar. 

                                               ATIVIDADES VICENTINAS 
 
ECAFO: csc. Gabi reforçou novamente a urgência da entrega do cadastro de todos os 

vicentinos, e também as fichas de inscrição da ECAFO até o dia 10/03 para 
programarem o almoço, sugeriu que as conferências que mandarem seus aspirantes, 
paguem o almoço que será servido no dia a fim de dar boas, vindas aos novos 
vicentinos e motiva-los. O preço será R$20,00 reais, todos estão convidados. Não 
esquecer de mandar sempre um acompanhante com os aspirantes. Nos dias 03 e 04 
de março terá um evento em Bragança Paulista chamado Avivamento Vicentino, 
convidou todos os interessados a participar, esse evento será todo organizado pelo CM 
Jundiaí. No dia 24/02 a pedido da direção do Lar será ministrado a ECAFO para Obras 
Unidas. 
 

Site: O cfde. Italo não esteve presente, porém justificou-se. 

 
MUSEU: O cfde. Cuíca não esteve presente, mas justificou sua ausência. 

 
JORNAL: O cfde. Mario informa que essa edição está atrasada por falta de matérias, 

essa edição sairá com 3000 exemplares. 

 

CCA: A csc. Elaine agradeceu ao cfde. Mario pela coluna na revista Vicentina. Reforçou 

o convite para que todos indiquem crianças para a Ecafinho no dia 18/03, crianças até 
10 anos não pagam o almoço, mas precisa da confirmação. Pediu materiais escolares 
para trabalharem com as crianças. 

 

CJ: O cfde. Bruno reforça novamente o pedido que todas as conferências mandem suas 

fichas, pois somente assim conseguirá começar os trabalhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               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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