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                     Ata de Reunião – Comunidade Serra dos Alves – 25-10-2018 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMUNIDADE DE SERRA DOS ALVES, REALIZADA 

NO DIA  25 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

 

 

Ao vigésimo quinto dia do mês de outubro 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, tendo, a seguir, 

feito a leitura da Ata da reunião comunitária realizada em 26-09-2018. Após a leitura, os 

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

 

2 – A Miriã enviou mensagem, informando que ela, bem como os demais membros da 

Prefeitura de Itabira, convidados a participar da reunião, não poderiam comparecer. 

Enviou, também, foto digital do Projeto para abastecimento de água potável para a 

Comunidade de Serra dos Alves, elaborado pelo SAEE. Foi sugerido que seja enviada 

uma correspondência à Prefeitura de Itabira, solicitando a presença dos seus 

representantes, para prestar os esclarecimentos que a comunidade considera 

importantes, tendo em vista as três oportunidades que esses representantes se 

comprometeram a vir e não compareceram. 

Colocada em votação, a proposta foi aprovada por 17 (dezessete) votos a favor 

 

3 – Regularização da entrada de animais na área da Vale: foi sugerido que seja 

encaminhado Ofício para o PARNA Serra do Cipó, solicitando a inclusão do tema na 

próxima reunião conjunta com a APA Morro da Pedreira, que será realizada no dia    

05-12-2018 e, também, a participação de representantes da Comunidade, para que o 

assunto seja discutido juntamente com a Vale. Foi sugerido, também, que seja solicitada 

à Prefeitura de Itabira a disponibilização de transporte para o pessoal que se interessar 

em participar da reunião. 

Colocada em votação, a proposta foi aprovada por 16 (dezesseis) votos. 

Inscreveram-se para participar da reunião: Carlos Henrique, Ana Luiza, Izaque, 

Vanilda, Luciana e Geraldo Raul. 

Outros interessados poderão se inscrever posteriormente. 

Finalmente, foi sugerido que a Comunidade participe de todas as reuniões trimestrais 

conjuntas do PARNA Serra do Cipó e APA Morro da Pedreira. 

 

4 – Acesso de motos de trilha em áreas sem estradas e de animais, especialmente 

cavalos, nas ruas e praças do Povoado: Foi sugerido que seja encaminhada 

correspondência à Administração Distrital de Senhora do Carmo, solicitando a presença 

do Administrador, no Povoado, para que sejam apresentadas e analisadas junto com ele, 

as opções levantadas pela Comunidade para impedir esses acessos. 

Colocada em votação, a proposta foi aprovada por 16 (dezesseis) votos. 
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5 – Foi proposto que sejam solicitados estudos e pesquisas para identificação e 

catalogação das espécies da fauna e da flora, das áreas próximas da Cachoeira da   

Coca-cola, para fins de proteção e preservação. Colocada em votação, a proposta foi 

aprovada por 16 (dezesseis) votos. 

 

6 – Festa Junina de 2019: foi proposto e aprovado, por 15 (quinze) votos, que a Festa 

seja realizada no mês de Julho; em seguida foi proposto e, também, aprovado por 17 

(dezessete) votos, que a Festa seja realizada no dia  27-07-2019. Será verificado com a 

Administração Distrital de Senhora do Carmo, a possibilidade de cessão do CNPJ para 

que sejam firmados, pelos organizadores, os compromissos relativos ao evento. 

 

7 – Disponibilização do Demonstrativo do Fundo Financeiro Comunitário no Site: por 

17 (dezessete) votos foi aprovado que não seja feita a disponibilização no Site. A 

apresentação será somente nas reuniões comunitárias, ficando o Demonstrativo 

disponível, para consulta, na Mercearia. 

 

8 – Antonieta falou sobre a importância da Comunidade reivindicar  junto à Prefeitura 

de Itabira, o policiamento constante para Serra dos Alves, em todos os finais de semana 

e nas Festividades, visando manter a ordem e assegurar o cumprimento do Termo de 

Conduta, trazendo mais segurança e tranqüilidade aos moradores e visitantes. 

 

9 – Limpeza das fossas sépticas: o Geraldo Raul fará o contato com a Prefeitura de 

Itabira, solicitando a realização desse serviço. 

 

10 – Réveillon 2019: ficou definido que, para o período de 28-12-2018 a 01-01-2019, 

será solicitado o policiamento, à Polícia Militar e banheiros químicos e lixeiras, à 

Administração Distrital de Senhora do Carmo. Na noite de 31-12-2018 para               

01-01-2019, foi proposto que o horário para as comemorações seja liberado e, nos 

demais dias, seja mantido o que estabelece o Termo de Conduta. Colocada em votação, 

a proposta foi aprovada por 11 votos, dos 21 participantes presentes naquele momento. 

Em outra votação foi aprovado, por unanimidade, que não seja permitida a queima de 

fogos de artifício. 

 

11 – Intercâmbio com as comunidades vizinhas ao PARNA Serra do Cipó; foram 

apresentadas pelas participantes do intercâmbio, que ocorreu no período de 16 a            

18-10-2018, em Lapinha da Serra, as principais impressões sobre o encontro. 

11.1 – Foram verificadas com a Comunidade anfitriã, suas impressões sobre a situação 

atual, em relação ao local onde residem. Foi comentado, por eles, sobre obras mal 

planejadas e executadas, como o calçamento das vias de circulação, sem sistema de 

escoamento e drenagem de águas pluviais, que geram alagamentos nas vias e nas casas 

situadas em seu lado mais baixo. 
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11.2 – Foi sugerido que sempre sejam feitas trocas de impressões com outras 

comunidades e averiguar com a própria comunidade “o que”, “como será bom” e “para 

quem será bom”, como, por exemplo, o asfaltamento de vias de acesso. 

11.3 – Estar sempre atentos para os riscos de perda da identidade da Comunidade, em 

decorrência da degradação do local, pela chegada de pessoas de diferentes lugares, com 

objetivos e interesses divergentes dos moradores, o que pode forçar a saída de muitos 

moradores para outros locais, como ocorreu em Lapinha da Serra. 

11.4 – Todas as ações que serão implantadas sejam muito bem planejadas e 

organizadas, para que os resultados sejam benéficos a todos. 

11. 5 – União da Comunidade em torno de seus objetivos. 

11.6 – Possibilidade de implantação de áreas particulares de Camping, desde que 

devidamente estruturadas, com Regulamento bem elaborado e assinatura do 

correspondente Termo de Compromisso pelos usuários. 

11.7 – Em Lapinha da Serra foi implantado, pela Prefeitura de Santana do Riacho, o 

policiamento, controle e organização do afluxo de turistas e visitantes, com ótimos 

resultados. 

11.8 – Concluindo, todas as participantes foram de opinião que o Intercâmbio foi um 

ótimo aprendizado. 

 

12 - Foram emitidas e assinadas pelos presentes, as Notificações de transgressões ao 

Termo de Conduta, conforme decidido na reunião de 26-09-2018.  

 

13 – Foi prestada homenagem à moradora Maria Luiza Jardim, em reconhecimento à 

sua participação em todas as reuniões comunitárias, em que demonstrou espírito de 

interesse, colaboração e exercício de cidadania no trato dos assuntos de interesse 

comum. 

 

14 - Ariane fez a apresentação do saldo do Fundo Financeiro Comunitário, com o 

movimento encerrado em 30-09-2018 

 

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

as deliberações neste instrumento citadas, pelos que assinam esta Ata de 5 (cinco) 

páginas, em uma via. 

 

 

 

Itabira, 25 de outubro de 2018. 

 

               

      

 ______________________________                     _____________________________ 

          Ariane Maria de Oliveira                                         Fernanda Azevedo Soares 
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Ata da Reunião da Comunidade de Serra dos Alves, realizada no dia 25-10-2018, 

continuação das assinaturas dos presentes. 

 

 

______________________________                      _____________________________   

Tatiana da Conceição Azevedo Soares                            Ana Júlia Azevedo Oliveira                                

 

 

______________________________                      _____________________________                           

          Maria Antonieta Lacerda                                       Reinaldo Nicolau de Jesus                              

 

 

______________________________                     ______________________________    

   Benvinda do N. de Jesus  Nicolau                                      Maria Luiza Jardim 

 

 

______________________________                    ______________________________      

    Carlos Henrique Moura Andrade                                Martinho Pereira Jardim 

 

 

____________________________                       ______________________________   

       Anna Luiza Drumond Cabral                                   Luciana Azevedo Soares 

 

 

_______________________________                  ______________________________ 

          Geraldo Custódio Gomes                                         Geraldo Silva Soares 

 

 

_______________________________                   ______________________________ 

              José Carlos de Oliveira                                             Daniel de Melo Rosa 

 

 

______________________________                     ______________________________ 

              Helena Ferraz Ayres                                             Natiene Maria da Silva 

 

 

________________________________                 ______________________________       

                      Natiele Silva                                           Vanilda da Conceição Azevedo 

 

 

_______________________________                 _______________________________ 

               Izaque Pereira Jardim                                       Tamar Drumond M. Cabral 
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Ata da Reunião da Comunidade de Serra dos Alves, realizada no dia 25-10-2018, 

continuação das assinaturas dos presentes. 

 

 

_______________________________                 _______________________________ 

       Milena Gabriela Silva Azevedo                                   Gardiano Pereira Jardim 

 
 


