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                     Ata de Reunião – Comunidade Serra dos Alves – 13-01-2019 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMUNIDADE DE SERRA DOS ALVES, REALIZADA 

NO DIA  13 DE JANEIRO DE 2019 

 

 

 

 

Ao décimo terceiro dia do mês de janeiro de 2019, às 19:00 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 25-11-2018, tendo em vista 

que a reunião programada para o dia 16-12-2018, não foi realizada, por falta de quórum.   

Após, foi feita a leitura da pauta da reunião. 

 

2 – Festival Saberes e Sabores – em vista das dificuldades de se completar toda a 

estrutura e os recursos necessários à realização do Festival, foi proposto que se fizesse a 

análise se seria conveniente manter a data  inicialmente prevista, de 18 a 20-01-2019, ou 

seria melhor adiar para outra data posterior. Após várias avaliações, foi colocado em 

votação e foi aprovado por treze votos favoráveis, o adiamento para os dias 17 e            

18-05-2019, com a programação reduzida em relação à original. 

Com referência à aquisição de barracas para exposição e venda de produtos e 

mercadorias, ficou definido que será feita a definição do modelo e das características da 

barraca, como metragens e forma de cobertura, para que seja definida se é mais 

vantajosa a aquisição ou confecção. Na próxima reunião comunitária serão apresentados 

orçamentos de confeccionadores e vendedores, bem como de vendas pela Internet, para 

comparação de preços e definição da forma mais adequada. As barracas ficarão para 

utilização em todas as festividades em que sejam necessárias. 

 

3 – Definição da localização das Placas de Sinalização, relativas à Educação Ambiental, 

doadas pela Vale – deverá ser solicitado o apoio do pessoal do PARNA Serra do Cipó, 

para a indicação dos locais de instalação das placas. 

 

4 – Abastecimento de água potável – o Celso Matozinho solicitou que fosse informado 

à Comunidade, que tudo está preparado e encaminhado para o processo de tratamento e 

fornecimento de água potável, que será assumido pelo SAEE. A conclusão e 

implantação do processo está dependendo da aquisição do terreno onde serão instalados 

os equipamentos. As negociações para aquisição do terreno estão em andamento e, tão 

logo seja adquirido, será marcada uma reunião com a Comunidade, para apresentação 

dos detalhes do projeto. 

 

5 – Ariane fez a apresentação da movimentação e do saldo do Fundo Financeiro 

Comunitário, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2018. 
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6 – Geraldo Raul informou que, devido às suas atividades particulares, não poderá mais 

desempenhar a função de Representante da Comunidade de Serra dos Alves, junto ao 

Conselho Consultivo do PARNA Serra do Cipó / APA Morro da Pedreira. Em 

decorrência, será verificado na Comunidade os possíveis candidatos para exercerem 

essa função. Se houver mais de um candidato, será feita a eleição em uma das próximas 

reuniões comunitárias, e, caso haja apenas um candidato, será, também, apresentado em 

uma das próximas reuniões para que seja referendado pela Comunidade. 

 

7 – Será apurado quem foi o organizador da Prova de Bicicletas, que ocorreu na região 

de Serra dos Alves, para que seja notificado sobre os resíduos deixados nas trilhas. 

 

8 – Izaque comentou sobre os quebra-molas que foram construídos nas ruas do 

povoado, questionando se houve autorização e o fato de não haver a sinalização 

correspondente. Serão convidados os responsáveis pelas construções dos quebra-molas 

para participarem da próxima reunião comunitária, para que prestem os devidos 

esclarecimentos, sendo: Alessandro (Buteco da Vila), Alessandro (Casa da Serra dos 

Alves), Daniel Melo, Edinho e Oswaldo. 

 

9 – Fabiano solicitou que seja flexibilizado o item do Termo de Conduta, referente ao 

horário limite para shows musicais, em determinados dias a serem estabelecidos. 

Considerando que essa proposta já foi apresentada na reunião comunitária de              

25-11-2018 e, colocada em votação foi reprovada, foi proposto que seja feita uma 

reunião específica para tratar do assunto. Colocada em votação a proposta foi aprovada 

por treze votos favoráveis. A reunião será no dia 20-01-19, domingo, às 19:00 horas. 

 

10 – Foi estabelecido o Calendário das Reuniões Comunitárias para o primeiro semestre 

de 2019, sempre no último domingo do mês, às dezenove horas, sendo: 

Fevereiro, dia 24; Março, dia 31; Abril, dia 28; Maio, dia 26; Junho, dia 30. 

 

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 três páginas, 

em uma via. 

 

 

Itabira, 13 de janeiro de 2019. 

               

      

 ______________________________                     _____________________________ 

         Ariane Maria de Oliveira                                              Laís Ferreira Jales      

 

 

______________________________                      _____________________________   

Tatiana da Conceição Azevedo Soares                             Natiene Maria da Silva                             
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Ata da Reunião da Comunidade de Serra dos Alves, realizada no dia 13-01-2019, 

continuação das assinaturas dos presentes. 

 

 

______________________________                      _____________________________                           

         Geraldo Custódio Gomes                                       Maria Luiza Jardim Pereira                                    

 

 

______________________________                     ______________________________    

          Álvaro Luiz Viana Furst                                              Tamar D. M. Cabral        

        

 

______________________________                  ______________________________    

      Paulo Roberto Soares Fonseca                                Francisco Elísio Garcia Cabral 

 

 

______________________________                     ______________________________   

                   Sabrina Lana                                                     Izaque Pereira Jardim           

 

 

______________________________                     ______________________________ 

     Vanilda da Conceição Azevedo                                       Fabiano da Silva 

 

 

______________________________                    ______________________________ 

             Gardiano Pereira Jardim                                       José Carlos de Oliveira 

 

 

______________________________                     ______________________________ 

            Luciana Azevedo Soares                                       Oswaldo Pereira Jardim      

 

 

______________________________                   _______________________________ 

               Geraldo Silva Soares                                       Rafael Lacerda Dias Pereira         

 

 

_______________________________                _______________________________ 

             Martinho Alves da Costa                                      Maria Antonieta Lacerda           

 

 

_______________________________                

            Martinho Pereira Jardim 
 


