ATA Nº 42. Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, no salão
paroquial da Catedral do Divino Espírito Santo de Barretos, estiveram reunidos os
membros que compõem o Conselho Paroquial de Pastoral, CPP, presentes 35 pessoas
que assinaram o Livro de Presenças número um, página 16 verso e 17, que faz parte
desta ata. A reunião iniciou-se às 20h00 sob a coordenação de nosso Pároco Pe.
Ronaldo com a invocação ao Espírito Santo. Em seguida solicitou a mim, como
secretário, que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, sendo solicitado que
fosse inserido na ata anterior que membros da Pastoral do Dízimo estarão de plantão
na catedral durante as missas de finais de semana, promovendo o recebimento de
contribuições. Justificada a ausência do Diácono Lombardi, em virtude de viagem para
o Rio Grande do Sul, para Encontro Nacional de Diretores e Formadores de Escolas
Diaconais. Pe. Ronaldo disse que o restaurador contatado para restaurar alguns
objetos da catedral ainda não enviou o orçamento dos serviços solicitados, porque o
filho do dono da empresa faleceu em acidente. Disse também que a capela do Clube
das Mãezinhas será utilizada pelo Movimento da Mãe Rainha. Pe. Ronaldo apresentou
aos presentes o Pe. Clóvis, que a partir de então estará trabalhando em nossa paróquia
auxiliando como vigário em tudo aquilo que for necessário, tendo total autonomia
para exercer suas funções como Padre. Foi apresentada também a sra. Rosa Maria
Pires Oliveira como a 12ª coordenadora da Festa do Divino 2015 que, usando da
palavra, solicitou a colaboração de todos na elaboração da próxima festa. Foi
apresentado também o livreto sobre as eleições, que será utilizado nas quatro
reuniões deste mês, com esclarecimentos sobre política e as eleições do próximo dia
05 de outubro . Pe. Ronaldo fez ainda a leitura do trecho sobre plebiscito. Zardini
pediu ao Pe. Ronaldo que fizesse um comunicado via Rádio para que todos tragam o
título de eleitor para o preenchimento dos votos. O Pe. Ronaldo pediu para isto a
colaboração de todas as Comunidades. Pediu também que quem tiver fotos ou
publicações para o jornal que as envie até o dia 20 de cada mês, caso contrário não dá
tempo de ser publicado. Em seguida foi solicitado a cada um dos presentes que se
apresentassem para que o Pe Clóvis pudesse conhecer a todos. Samir comunicou que
nos dias 6 e 7 a Pastoral da Saúde estará promovendo uma palestra no HC, com
explicações de como se relacionar com enfermos, e Missa com o Pe. Sérgio,
encerrando com um almoço. Natalina, da Comunidade N. Sra. Das Graças, apresentou
os convites para o chá beneficente do dia 21 deste mês, pedindo a colaboração de
todos. Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada com a bênção final,
sendo lavrada a presente ata que, se aprovada, será assinada e publicada como de
costume. Barretos, quatro de setembro de dois mil e quatorze.

