
 

Reconstrução de parte do 
muro que desabou 

Com as doações de materiais realizadas 

pela Leadership-Serviços Educacionais 

Ltda., conseguimos reconstruir parte do 

muro interno que desabou devido às fortes 

chuvas que ocorreram no final de 2019. 

Eventos de 2020 

Atualmente estamos iniciando o 
planejamento de eventos para este 
ano. 
Dentre os eventos já tradicionais, 
como a Feijoada que acontece em 
maio e o Show de prêmios, em 
setembro, teremos, em agosto, a 
comemoração dos 90 anos da Vila. 
Outros serão ainda programados. 
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Colaboração da Comunidade  -  Campanha de janeiro 

Termo de Colaboração 
Em janeiro deste ano foi assinado o Termo de 

Colaboração com a Prefeitura, para atendimento de até 

20 idosos que deverão ser encaminhados através da 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Uma vez terminada a reforma dos quartos, fizemos a 

contratação de novos funcionários para atender a essa 

demanda. 

Diante disso passaremos em breve a cuidar de 61 

moradores, contado com aqueles que devem chegar À 

Vila. 

Para mais informações visite 

https://www.vilasaovicentedepaulo.org  

Boletim 005 

Colaboração da Comunidade 

Felizmente a Comunidade de Atibaia tem contribuído de forma significativa para o bem-

estar de nossos idosos. Esperamos continuar desfrutando desta mesma participação e 

empenho para 2020, o que com certeza ocorrerá. 



Equipamentos danificados 
Em janeiro e início de fevereiro/20, com as fortes chuvas seguidas de raios, tivemos alguns equipamentos danifi-

cados, dentre os quais: TV que ganhamos recentemente da Associação Hortolândia de Atibaia, placas de com-

putador, VDR e algumas câmeras. 

Estamos providenciando a reposição, com grande dificuldade. Sua ajuda será muito bem recebida, na Vila. 

Seu Gesto Vale um Sorriso 
Nossa comunidade, correspondeu de forma maravilhosa, doando 

luvas, café e feijão. Somos muito agradecidos por isto. 

Esperamos contar sempre com esta ajuda, tão importante e primordi-

al, para os nossos idosos. 

Instalação de câmeras 
Por medidas de segurança para os nossos moradores, voluntários 

e clientes, foram instaladas mais duas câmeras na área onde fun-

ciona o nosso Bazar 

Compra de 
guarda-roupas 

e colchões 
Com a entrada de novos moradores 

na Vila, de acordo com o termo de 

colaboração com a Prefeitura, envida-

mos esforços em adquirir guarda-

roupas e colchões, para melhor aten-

de-los. 

Além dessa compras realizamos a 

reforma de camas com o mesmo fim. 

Isenção de Taxas 
Neste ano perdemos algumas isenções de taxas. 

Quanto à água, teremos apenas isenção parcial, de acordo 

com a  resolução ARES-PCJ n° 321, de 12/11/2019. 

Sobre a energia elétrica não tivemos isenção. Estamos 

aguardando a liberação do certificado CEBAS. 

Foi também requerida à Prefeitura a continuidade da isen-

ção de nosso IPTU. Após o fechamento das contas do 

exercício de 2019 enviaremos, complementarmente, nosso 

balanço, DRE e outros documentos para corroborar nosso 

pedido. 

Estamos lançando uma campanha interna para que funcio-

nários e moradores colaborem e se esforcem ainda mais no 

combate ao desperdício de água e anergia, apontando pos-

síveis vazamentos e reparo de instalações com problemas.  

Recepção dos 
novos moradores 

Infelizmente a entrada dos novos morado-

res do convênio com a Prefeitura não tem 

sido muito tranquila, levando em conta que 

os primeiros cinco chegaram à Vila sem 

prontuário médico e social. 

Num grande esforço estamos nos adequan-

do a esta nova realidade, buscando atendi-

mento médico interno, para que não ocor-

ram riscos à saúde destes moradores, que 

precisam do uso contínuo de medicamen-

tos. 



Cozinha 
Providenciamos a troca dos filtros da caixa d'água e da 

cozinha de modo a manter a qualidade no preparo da 

alimentação de moradores e funcionários, sem riscos 

de contaminação. 

Água da Chuva 
Neste ano estamos cogitando da utilização da 

água das chuvas para lavagem dos pátios e rega 

de plantas, com a criação de cisternas para cap-

tar essas águas, nos telhados em que dispomos 

de calha. 

Agenda de Obriga-
ções 

Divulgada internamente nossa agenda de obrigações 

para 2020. 

Podemos ter ainda algumas alterações dependendo 

da programação de agentes externos. 

Regulamento Interno 
Nosso novo regulamento, aprovado em reunião ordi-

nária do Conselho Deliberativo, está em vigor desde 

23/12/2019, data da reunião. 

Atividades em andamento 
Terminamos e divulgamos nosso Booking de 2019. 

Relatório de Atividades de 2019. 

Plano de Ação de 2020. 

Demolição do prédio interditado pela Defesa Civil. 

Lembrete Importante 

 

Não deixe de participar da Assembleia Geral Ordinária no 
próximo dia 27/02/2020. 

 

SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA ME-
LHORAR E FORTALER AS AÇÕES DA VILA. 


