AGIR – AÇÕES EM ANDAMENTO
• 30/10/2018 – Reunião da Comissão Diocesana da CF com os responsáveis
pelos Vicariatos
• 09 a 12/11/2018 – Formação Regional em Itaici (equipe Diocesana e
responsáveis pelos Vicariatos)
• 09/12/2018 – Formação Diocesana em São Carlos – 143 pessoas
presentes
• Apresentação do texto base
• Apresentação das Propostas Diocesanas
• Agenda para o detalhamento das ações por Vicariato

AGIR – AÇÕES EM ANDAMENTO
Vicariato São Carlos Borromeu

• 05 Municípios e 02 Distritos: São Carlos, Dourado, Ibaté, Itirapina,
Ribeirão Bonito – Distritos: Água Vermelha e Santa Eudóxia
• 38 Paróquias
• 04/02/2019 – Encontro para análise das propostas diocesanas: 9
paróquias presentes – 33 pessoas
• Divisão em equipes e elaboração de Plano de Ação para as propostas
no âmbito do Vicariato

• 8 propostas Diocesanas – 5 foram detalhadas pela equipe do Vicariato

Propostas Diocesanas para a CF 2019
• No âmbito da Diocese
 Discussão e aprofundamento sobre as Políticas Públicas setoriais, envolvendo
destinatários específicos, a partir das diferentes pastorais (Ex.: Políticas Públicas
para a Juventude, envolvendo o Setor Juventude)
Onde: Diocese
Quem: Equipe Diocesana da CF
 Criação de Observatórios Político-sociais com o objetivo de acompanhar e divulgar,
junto à comunidade, acerca da execução das Políticas Públicas no município

• No âmbito Paroquial
 Formação sobre a realidade das Políticas Públicas dando continuidade e
aprofundando a temática proposta pela Campanha da Fraternidade, buscando
alcançar um número maior de leigos e leigas, nas diferentes pastorais existentes
(família, jovens, crianças e adolescentes, idosos...)
Onde: em cada paroquia
Quem: padre, diácono e Equipe Paroquial da CF

Plano de Ação – Vicariato São Carlos Borromeu
Levantamento, em cada município, dos Planos Municipais acerca das Políticas Públicas
que existem e também dos Planos que, apesar de previstos em âmbito nacional, ainda
não existem no âmbito municipal.
O quê?

Quando?

Quem?

Pesquisar nas Câmaras Municipais quais 1º semestre de 2019 Equipe da CF
planos municipais sobre políticas públicas
Paróquia
São
estão formalizados na legislação municipal
Nicolau de Flue
(em cada município do Vicariato)
1º semestre de 2019 Equipe da CF
Pesquisar na internet/documentos oficiais
Paróquia
São
quais são as políticas públicas sociais que
Nicolau de Flue
deveriam estar implantadas no município
Elaborar relatório detalhado sobre as políticas 2º semestre de 2019 Equipe da CF
públicas existentes em cada município
Paróquia
São
destacando aquelas que são previstas em
Nicolau de Flue
políticas nacionais e que estão implantadas
em cada local

Plano de Ação – Vicariato São Carlos Borromeu
Formação sobre a necessidade do exercício da cidadania, dentro da perspectiva de uma
democracia participativa e não apenas representativa.
O quê?

Quando?

Quem?

Identificar profissional qualificado para ministrar evento fevereiro
de formação sobre o exercício da cidadania e
mecanismos de participação na democracia participativa

Elô Lobo - catedral

Definição da data do evento

A ser definido

Grupo

Definição de local para evento/capacidade

A ser definido

Grupo

Criação de arte/convite eletrônico para divulgação

A ser definido

Orlando
catedral

Divulgação em mídias

A ser definido

Grupo

Elaboração de material de apoio – “apostila”

A ser definido

Grupo

Organização geral do evento: Áudio visual, Café, A ser definido
Limpeza, Presente para o palestrante, Convidados
especiais

Grupo

Lobo

-

Plano de Ação – Vicariato São Carlos Borromeu
Levantamento para verificar quais Conselhos Municipais de Políticas Públicas existem no
município e propor uma avaliação sobre a sua efetiva atuação

O quê?

Quando?

Quem?

Fazer levantamento de quantos e quais
conselhos municipais previstos nas legislações
municipais

março

Equipe CF - São Judas e Nossa
Senhora de Fátima

Entrar em contato com as Secretarias aos quais
os conselhos estão vinculados

abril

Equipe CF - São Judas e Nossa
Senhora de Fátima

Realizar pesquisa sobre o funcionamento de
cada conselho

abril

Equipe CF - São Judas e Nossa
Senhora de Fátima

Verificar periodicidade e datas das reuniões dos
conselhos em funcionamento

abril

Equipe CF - São Judas e Nossa
Senhora de Fátima

Elabora uma cartilha com todas as informações
para facilitar a participação dos leigos nos
referidos conselhos

junho

Equipe Diocesana da CF

Plano de Ação – Vicariato São Carlos Borromeu
Estímulo para a participação dos leigos nos Conselhos Municipais, oferecendo a
formação necessária e o devido acompanhamento.
O quê?

Quando?

Conhecer mais profundamente a dinâmica de cada conselho 2019
municipal (objetivo, forma de ingresso, constituição do
conselho e mecanismos de atuação) através de pesquisa e
participação nas assembleias legislativas

Levantar a realidade de cada conselho municipal, visando
sensibilizar a participação daqueles que não conhecem tais
conselhos

Divulgar em âmbito municipal (Vicariato) a dinâmica de cada
conselho municipal em cada paróquia, visando estimular a
participação de todos os leigos
Utilizar os canais informativos existentes no Vicariato, como
meio de divulgação para as paróquias

Quem?
Equipe Paróquias São
Sebastião e Santa Isabel

Equipe Paróquias São
Sebastião e Santa Isabel

Equipe Paróquias São
Sebastião e Santa Isabel

Plano de Ação – Vicariato São Carlos Borromeu
Assumir a Jornada Mundial do Pobre como uma atividade do calendário pastoral
diocesano, propondo e organizando eventos em nível diocesano, vicarial e paroquial.
O quê?

Quando?

Quem?

Realizar um levantamento das instituições, ongs, 30 dias (26/03)
asilos, albergues, orfanatos, salesianos, projetos,
etc que têm como público alvo a população pobre

Equipe das paróquias São José,
N. Sra do Perpétuo Socorro e
Sta Madre Cabrini.

Solicitar a essas instituições que encaminhem um 60 dias (26/04)
levantamento sobre as necessidades materiais de
cada local

Equipe das paróquias São José,
N. Sra do Perpétuo Socorro e
Sta Madre Cabrini

Realizar um evento com o objetivo de arrecadar Novembro
– Pastorais nas comunidades
materiais para suprir as necessidades elencadas semana mundial
pelas instituições/paróquias (em parceria com os do pobre
Vicentinos)

Plano de Ação – Vicariato São Carlos Borromeu
Assumir a Jornada Mundial do Pobre como uma atividade do calendário pastoral
diocesano, propondo e organizando eventos em nível diocesano, vicarial e paroquial.
O quê?

Quando?

Quem?

Organizar palestras/oficinas e atividades permanente
práticas objetivando a conscientização a
respeito
da
população
pobre
e
marginalizada, com ênfase no conceito do
que é ser pobre e como cada um pode
contribuir

Equipe das paróquias São
José, Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro e Santa
Madre Cabrini.
Execução: comunidade e
grupos paroquiais

Elaborar material informativo sobre os 2019
direitos básicos do cidadão
Formação das equipes para distribuição do
material desenvolvido
Distribuição do material em âmbito
municipal

Equipes da CF, grupos,
pastorais e comunidades
nas paróquias

Agenda para 2019
• Reunião do vicariato – mensal ou bimestral
• 31/05 a 02/06 – Avaliação Regional (Agudos)

• 08 a 10/11 – Formação Regional CF 2020 - “Fraternidade e vida:
dom e compromisso”. O lema escolhido: “Viu, sentiu compaixão e
cuidou dele (Lc 10,33-34)
• 8/12/2019 – Formação Diocesana – CF 2020

