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                     Ata de Reunião – Comunidade Serra dos Alves – 26-09-2018 

 

 

ATA  DA  REUNIÃO DA COMUNIDADE DE SERRA DOS ALVES, REALIZADA 

NO DIA  26 DE SETEMBRO DE 2018. 

 

 

 

 

Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro de 2018, às 18:00 horas, no Espaço 

Comunitário local (antigo Grupo Escolar), reuniu-se a Comunidade de Serra dos Alves, 

para deliberar sobre os assuntos constantes na Convocação da Reunião. 

 

1 – A reunião foi aberta pela Ariane, em nome de todos os presentes, informando que 

no dia 05-09-2018, os representantes da Prefeitura de Itabira, Sérgio Amaral e Miriã 

Fonseca, participaram da Reunião conjunta do PARNA Serra do Cipó e da APA Morro 

da Pedreira, que foi realizada em Serra dos Alves, e informaram sobre os projetos para a 

implantação do CAT – Centro de Atendimento ao Turista e da pavimentação da estrada 

Senhora do Carmo a Serra dos Alves, com um novo material de revestimento de 

características ecológicas. Ariane informou, também, a pauta proposta para a reunião e 

fez a leitura da Ata da reunião comunitária realizada em 26-08-2018. Após a leitura, os 

presentes, que também participaram da citada reunião, aprovaram e assinaram a Ata. 

 

2 – Intercâmbio entre as Comunidades vizinhas ao PARNA Serra do Cipó: foi 

informado que o intercâmbio ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de outubro, com saída de 

Serra dos Alves no dia 16, à noite, e retorno no dia 18, à noite. Foi solicitado que os 

interessados em participar se apresentassem até o dia 30 de setembro, uma vez que os 

nomes terão que ser repassados aos organizadores do evento, até o dia 01-10-2018.  

Dez participantes da reunião fizeram a inscrição prévia, alguns sujeitos a posterior 

confirmação. 

 

3 - Comissão da Poluição Sonora: Ariane comentou sobre as dificuldades que a 

Comissão tem enfrentado para exercer a atividade a que se propôs, pela falta de apoio e 

colaboração, em geral, incluindo do policiamento, que muitas vezes não comparece, 

quando solicitado, para coibir as ocorrências de transgressões à Lei do Silêncio, 

conforme previsto no Termo de Conduta, estabelecido pela Comunidade. Desta forma, 

ela informou que está se desligando dessa atividade, que foi assumida e formalizada na 

reunião comunitária de 19-05-2017. Pelos mesmos motivos expostos, o outro 

componente, Geraldo Custódio, informou que, também, está se desligando da 

Comissão. 

Foi proposto que se voltem a fazer as Notificações aos infratores. Colocada em votação, 

a proposta foi aprovada pela maioria, com 14 votos favoráveis dos 19 presentes. 

Ficou estabelecido que as Notificações serão elaboradas na Reunião Comunitária 

seguinte à infração, e entregue ao infrator por um dos participantes que se dispuser, 

voluntariamente, à tarefa. 
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Ficou estabelecido, também, que serão feitas e entregues as Notificações relativas às 

transgressões cometidas pela Sra. Italécia e pelo Bar Pedras e Raizes, no período de 07 a 

09-09-2018, bem como outras ocorridas e que ainda não foram relatadas pelos que se 

sentiram prejudicados e incomodados.  

 

4 – Foi aberto um espaço para que os representantes das Comissões falassem sobre suas 

atividades. 

4.1 - Comissão da Coleta de Lixo: Vanilda informou que a coleta pela Itaurb está 

insuficiente, tendo, recentemente, ficado duas semanas sem o recolhimento. Por 

dificuldades de comunicação, ela não pode fazer contatos com a Itaurb a esse respeito.  

4.2 – Comissão do Abastecimento de Água: o Francisco Elísio se propôs a fazer parte 

dessa Comissão, em complementação ao grupo já existente. 

4.3 – Comissão da Parada Ecológica: ficou estabelecido que as abordagens educativas 

aos turistas e visitantes, serão feitas no período de 11 a 14 de outubro próximo. O 

Francisco Elísio se propôs a fazer parte desse grupo no período; da mesma forma, 

Antonieta  se propôs a colaborar, dependendo, ainda, de confirmar se ela poderá vir a 

Serra dos Alves nesse período. 

 

5 – Festival Encontro de Saberes e Sabores: foi proposto e aprovado, por 14 votos 

favoráveis, que o Festival seja realizado nos dias 19 e 20 de janeiro de 2019.                 

A programação completa será elaborada oportunamente. 

 

6 – Em vista da possível votação em 2º turno, das Eleições / 2018, que ocorrerá no dia 

28, a Reunião Comunitária de outubro foi antecipada para o dia 21, domingo, às 19:00 

horas, no Espaço Comunitário. 

 

7 – Ariane fez a apresentação do movimento do Fundo Financeiro Comunitário, com o 

saldo até 31-08-2018. 

 

8 – Festa Junina 2019: Helena solicitou a colaboração e participação de mais pessoas na 

organização da Festa. Informou que, para que sejam assumidos os compromissos 

decorrentes da organização, é necessário indicar o número do CPF, o que acarreta  

responsabilidade muito grande para uma só pessoa. Uma alternativa será verificar a 

possibilidade de indicar, nessas situações, o CNPJ da Associação Comunitária de 

Senhora do Carmo. Foi solicitado, também, que seja formada uma Comissão 

Permanente para a organização das Festas em Serra dos Alves, tendo a Vanilda, Ariane 

e Luciana se apresentado como voluntárias para compor essa Comissão. 

 

9 – A Ariane fará contato com a Miriã Fonseca e o Sérgio Amaral, convidando-os  para 

participarem da reunião comunitária de 21-10-18, para fazerem uma explanação sobre 

os projetos da Prefeitura de Itabira, de implantação do Centro de Atendimento ao 

Turista – CAT, e da pavimentação da estrada Senhora do Carmo a Serra dos Alves, bem 

como de outras melhorias previstas para Serra dos Alves. Será convidado, também, para 
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a mesma reunião, o Celso Matosinho, para explanação sobre o andamento do projeto de 

abastecimento de água potável para o Povoado. 

 

10 - Foi proposta a Pauta preliminar para a próxima reunião: 

10.1 - Regularização dos acessos à área de propriedade da Vale, tendo em vista que, da 

forma como está, permite a entrada indiscriminada de veículos e de animais, 

notadamente de cavalos. 

10.2 – Acesso e circulação de motos tipo “Trail”, em áreas sem estradas, com notórias e 

visíveis agressões ao meio ambiente. 

10.3 – Definição da data de realização e programação preliminar da Festa Junina de 

2019. 

 

11 - Não havendo outros assuntos a tratar, encerrou-se a reunião, sendo aprovadas todas 

as deliberações neste instrumento citadas, pelos que assinam esta Ata de 4 (quatro) 

páginas, em uma via. 

 

 

 

Itabira, 26 de setembro de 2018. 

 

 

 

_____________________________                       ______________________________ 

          Ariane Maria de Oliveira                                         Luciana Azevedo Soares 

 

 

______________________________                      _____________________________   

                 Rick A. Silva                                                     Letícia da Veiga Ladeira                                 

 

 

______________________________                      _____________________________                           

    Valéria Drumond Andreazzi Reis                                   Gardiano Pereira Jardim                              

 

 

______________________________                     ______________________________    

         Geraldo Custódio Gomes                                          Maria Antonieta Lacerda 

 

 

______________________________                    ______________________________      

             Rosilene de Oliveira                                         Maria Margarida de Oliveira 
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Ata da Reunião da Comunidade de Serra dos Alves, realizada no dia 26-09-2018, 

continuação das assinaturas dos presentes. 

 

 

 

 

____________________________                       ______________________________   

       Maria Luiza Jardim Pereira                                 Vanilda da Conceição Azevedo 

 

 

_______________________________                  ______________________________ 

                Selma Maria Silva                                        Francisco Elísio Garcia Cabral 

 

 

_______________________________                   ______________________________ 

              Geraldo Silva Soares                                              Izaque Pereira Jardim 

 

 

________________________________                 ______________________________       

              Maria Nalí de Oliveira                                            Helena Ferraz Ayres 

 

 

________________________________ 

               Daniel de Melo Rosa 

 

 

 


