REUNIÃO DO CONSELHO GERAL PAROQUIAL - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ
DATA: 22/6/14 (domingo) - HORÁRIO: 16h30 - 18h30
PRÓXIMA REUNIÃO: 27/7/14 (Domingo) às 16h30
PRESENTES: Pe. Valdevir, Diác. Márcio, Roberto Kuroda, Guilherme, Anderson, Luís, Laís,
Maria, Rita, Alzira, Maria Luiza, Dinah, Dirce, Sueli, Ana, Mário, Tereza, Ziliani, Sandra,
Umberto, Santiago, Wagner Magalhães, Brás, Rafael Patrício, Antenor, Teresinha
Fernandes, Marcélio.
1) INTRODUÇÃO: Após oração inicial, Pe. Valdevir pediu ao Diác. Márcio e Umberto que
dessem sequência à reunião com o assunto Festa Junina (28 e 29/6/14):
1a) BARRACAS(Coordenador): Pessoas consideradas na equipe de trabalho:
PASTEL(Roberto Kuroda): Eliane, Luiza, Cida Lima, Arminda, Néia, Renata, Margarida,
Soledad (só no sábado).
BEBIDA(Anderson): Luiz, Mateus, Wesley, Ademir, Thiago Veiga.
CHURRASCO(Brás): Luís Oliveira, Rose, Tadeu, Miriam, Santiago
DOCES(Nilce): Maria, Ana Lúcia, Rosa, Célia, Vera, Adriana, Gilsa
QUENTÃO E VINHO QUENTE e PIPOCA (Neusa): Dirce, Elisabete, Maria Luiza, Dinah, Rita.
PIZZA(Marcélio): Alzira, Guilherme, Sueli, Cida Gandra, Rosa Manzano, Teresinha
Fernandes.
CREPE(Mário)
BRINCADEIRAS(Bia): A Laís ajudará a Bia a montar a equipe de trabalho da barraca da
pesca, o Wagninho irá ajudar cantando serenatas nesta atividade.
CAIXAS(Edson): Teresa, Sandra, José Kuroda, Ivan, Ziliani.
SOM(Rafael Patrício): Fabinho
DECORAÇÃO(Laís)
Nota: As pessoas poderão ser remanejadas das barracas conforme os critérios já
conhecidos por todos, e necessidades de adequação das necessidades da festa.
1b) Todos os presentes nesta reunião se comprometeram a ajudar no sábado dia 28 a
partir das 9h00 a montar as barracas, colocar os enfeites, etc., e os coordenadores a
avisar os demais que irão trabalhar em suas barracas neste sentido. Os que disseram não
poder foram: Dinah, Maria Luiza, Diác. Márcio, Rita e Rafael Patrício (que ficou de deixar o
som montado com a ajuda do Fabinho durante a semana).
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1c) Lista de Compras: deverá ser passada até terça-feira (dia 24/6/14) caso contrário o
coordenador deverá providenciar o que precisar. A barraca do pastel e dos doces não
precisarão de nada, exceto descartáveis; Pizza: 300 discos, 3 barras de mussarela (Maria
Luiza vai providenciar) e o restante Alzira irá passar a lista; Bebida: Anderson irá conversar
com Wagner Saragosa para passar quantidade a ser comprada; Churrasco: 30kg de carne
bovina e 10kg de lingüiça suína, o Santiago irá conversar para definir onde comprar e
providenciar a compra; Brincadeiras: Laís irá verificar as prendas.
1d) Valor: os preços de venda do que for servido nas barracas deverão ser definidos pelo
Conselho Central na reunião de sexta-feira dia 27/6/14. Pe Valdevir chamou a atenção
sobre o cuidado com as fichas, Ziliani informou que temos em quantidade suficiente de
fichas e irá verificar uma forma de carimba-las.
1e) Local: Será no salão de baixo, incluindo pátio externo ao mesmo, área de
churrasqueira, etc. O salão de cima ficará para o almoço do dia 29/6
2) Almoço do dia 29/6/14: a equipe é a da Ana. O cardápio será: pratos quentes - arroz
branco, strogonoff de carne bovina, batata palha, macarronada com molho a bolonhesa,
frango assado; saladas – maionese, repolho, tomate; sobremesa – pudim de leite
condensado e sorvete (se tiver). Venda: por quilo como de costume. Conforme já
divulgado, como é um almoço visando comemoração dos 39 anos de ordenação do Pe.
Valdevir se houver alguém com dificuldades para pagar não será cobrado, e o foco é que
as pessoas que participam da comunidade estejam presentes.
3) Pastoral Social: A pastoral deve passar uma relação do que tem em estoque com datas
de vencimento, e lista de quem recebe as cestas com quantidade de pessoas na família e
relação dos itens colocados na cesta básica. Isto será avaliado pelo Concelho Central, que
irá agendar uma reunião para tratar do assunto com a pastoral.
4) Pastoral da Juventude: hoje ocorreu uma conversa séria com a pastoral no sentido de
cobrar dos jovens um comportamento pastoral. Cerca de 15 jovens se comprometeram a
aderir a esta proposta, e os demais não deverão continuar.
5) Coroinhas: Fizeram reunião hoje, Luís explicou alguns pontos sobre como se
comportar, agir, etc., e fizeram uma escala para os domingos: Lucas e Mateus Oliveira às
8h00, Luan e Mateus Ribeiro às 10h30, Thiago e Erick(falta confirmar) às 19h00. Sábados,
por enquanto somente Mateus Ribeiro se prontificou.
6) Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão devem ficar mais atentos em relação à
limpeza e conservação das coisas litúrgicas, como galhetas, vinho, etc.; deverá também
ser intensificado treinamento e orientação sobre comportamento, ações, etc. Quanto à
presença nesta reunião, justificaram ausência o Ivan, José Roberto, Wagner Saragosa e
Darlécio. Não podemos admitir ausências recorrentes. Pe. Valdevir precisa enviar em
breve uma lista com o nome dos ministros, e irá analisar quem irá incluir nesta lista.
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7) Pastoral da Catequese de Primeira Eucaristia: os 7 encontros dominicais com pais e
crianças tiveram uma boa participação, e o trabalho com as crianças começou ontem
(sábado) às 9h30, e será todos os sábados. Em agosto iniciaremos uma nova turma,
portanto precisamos começar a divulgação desde já.
8) Dízimo: Marcélio informou que pelos levantamentos feitos só tivemos aumento de R$
1.850/mês após o compromisso assumido de aumentarmos o valor do dízimo para pagar
os salários dos três haitianos. Precisamos intensificar o trabalho de conscientização, pois
a meta é atingirmos ao menos R$ 5.000.
9) Haitianos: estão correspondendo às expectativas, tanto no comportamento quanto na
dedicação ao trabalho, como por exemplo na pintura do portão da entrada principal,
lixando os bancos da igreja para prepara-los para pintura, etc. Precisaremos fazer uma
reforma no pátio para construir dois cômodos para acomodar uma das famílias.
10) Precisamos rezar pelo Ronaldo Criado e pelo pai do Wagner Saragosa, além de outras
pessoas da comunidade, por exemplo a Ilda. O Ronaldo está internado no hospital
Samaritano, quem quiser pode visitar a qualquer hora do dia, seu quadro é estável porém
não tem melhorado, importante nosso apoio à família e a visita é boa neste sentido; o pai
do Wagner está numa situação bem difícil, precisaria ser operado mas não tem condições
físicas para suportar a cirurgia e não consegue se recuperar para ter esta condição.
11) Datas e Atas de Reunião deste Conselho: são disponibilizadas no site da paróquia, e
podem ser retiradas com a Sandra por quem tiver dificuldades para acessar. As datas das
reuniões são sempre no último domingo de cada mês, às 16h30, salvo mudanças, como a
de hoje que foi antecipada em 1 semana pois precisávamos acertar os detalhes das
festividades da próxima semana e será um domingo muito cheio de atividades para
possibilitar a realização da reunião.
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