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                     Ata de Reunião – Comunidade Serra dos Alves – 25-11-2018 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMUNIDADE DE SERRA DOS ALVES, REALIZADA 

NO DIA  25 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

 

 

 

Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro de 2018, às 19h:30 min, 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 25-10-2018, que foi aprovada 

e assinada pelos presentes, que também participaram da citada reunião. Após, foi feita a 

leitura da pauta da reunião. 

 

2 – Réveillon 2018/2019: será solicitado o policiamento para os dias 29 e 30-12-2018, 

no horário de 17:00 às 23:00 horas e, no dia 31-12-2018 no horário de10 às 19:00 horas. 

A Comunidade oferecerá lanche e almoço aos policiais que estiverem em serviço em 

Serra dos Alves. Será solicitado, também, à Administração Distrital de Senhora do 

Carmo, o empréstimo de quatro banheiros químicos e sete lixeiras, para o período de 

29-12-18 a 01-01-2019. 

 

3 – Reunião conjunta PARNA Serra do Cipó/APA Morro da Pedreira, dia                    

05-12-2018: em vista da dificuldade de se conseguir transporte público, será verificada 

a possibilidade dos participantes de Serra dos Alves irem em veículos dos próprios 

moradores. Será encaminhado Ofício para o PARNA Serra do Cipó, solicitando a 

inclusão da pauta da Comunidade de Serra dos Alves na reunião. 

 

4 – Intercâmbio com outras Comunidades: será feito convite ao Bruno, proprietário de 

Camping em Lapinha da Serra, para fazer uma apresentação para o pessoal de Serra dos 

Alves, sobre o seu empreendimento, como, também, sobre outros assuntos de interesse 

da Comunidade. 

 

5 – Festival Encontro de Saberes e Sabores / 2019: foram formadas as Comissões que 

ficarão responsáveis pelas pesquisas dos diversos temas, quais sejam: 

1) Causos e Lendas: Ariane e Vanilda; 

2) História e Manifestações: Ana Luiza; 

3) Culinária: Natália Gontijo, Tatiana e Luciana. 

Para a apresentação musical, serão convidados o Jessé e o Marco Antônio (Marquinho) 

e, possivelmente, uma outra instrumentista e cantora de uma Comunidade próxima. 
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6 – Será feita a limpeza do acesso às nascentes de captação da água de abastecimento do 

Povoado, bem como das áreas próximas à caixa d’água, com a previsão de dois 

trabalhadores durante quatro dias. Os trabalhos e os materiais necessários serão 

custeados pelo Fundo Financeiro Comunitário. 

 

7 – Caixinha para as Festas Comunitárias: foi proposto que seja constituída uma 

Caixinha para arcar com os custos das festividades comunitárias, sendo composto, 

inicialmente, com os recursos remanescentes da Festa Junina de 2018. Estes recursos 

deverão ser sempre repostos após cada festividade, de modo que seja mantido, no 

mínimo, o saldo que havia anteriormente. Colocada em votação, a proposta foi aprovada 

por nove votos. 

 

8 – A próxima reunião será transferida para o dia 15-12-2018, sábado, às 19:00 horas. 

No dia 16-12-2018, às 19:30 horas, será feita uma confraternização, comemorando o 

terceiro ano de realização das reuniões comunitárias.. 

 

9 – A Ana Luiza e a Natália Gontijo, propuseram fazer um evento mensal, um encontro 

cultural, incluindo cinema e debates, com o tema voltado, primordialmente, para a 

saúde.. 

 

10 - O Fabiano propôs que seja aberta uma exceção, em relação ao Termo de Conduta, 

liberando para que, uma vez por mês, o horário permitido para apresentações musicais, 

seja posterior às 22:00 horas. Colocada em votação, a proposta foi rejeitada por cinco 

votos a quatro. 

 

11 – Representação da Comunidade junto ao PARNA Serra do Cipó: tendo em vista que 

a Comunidade observa que não está recebendo as informações necessárias, pelo atual 

Representante, Geraldo Raul, em relação aos assuntos tratados e definidos nas 

respectivas reuniões, ele será convocado para a próxima reunião comunitária, para que 

seja verificado se ele continuará na função ou se será feita uma nova eleição para 

indicação de novo Representante da Comunidade. 

 

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

movimento encerrado em 31-10-2018.  
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13 - 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, 25 de novembro de 2018. 

 

               

      

 ______________________________                     _____________________________ 

      Vanilda da Conceição Azevedo                                   Gardiano Pereira Jardim 

 

 

______________________________                      _____________________________   

Tatiana da Conceição Azevedo Soares                            Geraldo Custódio Gomes                                

 

 

______________________________                      _____________________________                           

          Ariane Maria de Oliveira                                            Maria Luiza Jardim                              

 

 

______________________________                     ______________________________    

           Martinho Pereira Jardim                                 Nathália Gontijo Cançado Araújo       

 

 

______________________________                    ______________________________      

          Luciana Azevedo Soares                                  Anna Luisa Drummond Cabral  

 

 

____________________________                       ______________________________   

               Fabiano da Silva                                               Natiene Maria da Silva 

 

 

 

 
 


