ATA N.43. Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, nas dependências
do salão paroquial da Catedral do Divino Espírito Santo de Barretos, estiveram
reunidos os membros que compõem o Conselho Paroquial de Pastoral - CPP, por
convocação de nosso pároco Pe. Ronaldo, que assinaram o Livro de Presenças nº 01
nas págínas 17 e 17 verso, que faz parte desta ata. Iniciando a reunião às 20h10, o
diácono Lombardi fez as Orações iniciais, seguidas de uma reflexão sobre o PRODE,
tendo apresentado a todos o livreto para o mês de outubro, mês das missões, com
leitura de alguns de seus trechos. Prosseguindo, solicitou a mim como secretario que
procedesse a leitura da ata da reunião anterior. Feito isto, colocada em votação, ela foi
aprovada sem restrição. Pe. Ronaldo ,usando a palavra, fez uma explanação de tudo o
que ocorreu com respeito à restauração de utensílios litúrgicos da igreja, informando
que sem qualquer apresentação de orçamento prévio, parentes da pessoa que se
encarregara do serviço chegaram com tudo pronto, apresentando uma despesa de R$
40 mil reais (quarenta mil reais). Após muita conversa com os mesmos, houve um
acordo entre o padre e estas pessoas, e lhes foi feito um pagamento no valor de
R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), mesmo o padre considerando que agiram de má
fé. E o Pe. Ronaldo disse que ainda precisa estudar como esta despesa poderá ser
ressarcida. Em seguida, enfatizou bastante sobre a caminhada à Cidade de Maria, no
dia 12, afirmando que não haverá as missas na parte da manhã em nenhuma das
igrejas de Barretos, mas somente as da tarde. Foi comunicado ainda que no dia 19/10
será realizado o DESPERTAR VOCACIONAL, no período da tarde no Educandário
Sagrados Corações. Outros assuntos da pauta foram: no dia 06/10 haverá uma palestra
para catequistas no Centro Catequético, promovida pela Pastoral Familiar. Lombardi
solicitou a todos os representantes das Comunidades, Pastorais e Movimentos, que
apresentem o planejamento para 2015 até o dia 30 de novembro na secretaria da casa
paroquial, para serem aprovados na Assembleia Paroquial do dia 7 de dezembro, no
salão paroquial, das 8h30 às 12h00. Sem mais assuntos, a reunião foi encerrada com a
bênção do Pe Ronaldo, ficando lavrada a presente ata que, se aprovada, será
registrada e publicada como de costume.Barretos, dois de outubro de dois mil e
quatorze.

