ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SERRO – AASER
Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 25/11/99
Aos 25 (vinte e cinco) de novembro de 1999, reuniram-se em assembléia geral
extraordinária os diretores, conselheiros, associados da Associação dos
Amigos do Serro e convidados, todos constantes da lista de presença que
antecede esta ata. Às 19.30 hs. os trabalhos foram iniciados pela Presidente da
AASER, Sra. Maria Coeli Simões Pires, que, após cumprimentar os presentes,
apresentou um filme sobre o Serro, produzido e editado por Felix Nagib
Tolentino, com narração de Feiz Nagib Bahmed. Após essa apresentação, a
Presidente convidou, para compor a mesa, os Srs. Adelmo Batista Lessa prefeito do Serro, Deputado Alencar da Silveira, Dr. Armando Freire- Juiz do
Tribunal de Alçada, Sra. Vânia Vasconcelos - vereadora do Serro, Dr. Jairo
Monteiro da Cunha Magalhães - ex-deputado e ex-Secretário de Estado da
Justiça, Dr. José Monteiro da Cunha Magalhães - ex-prefeito do Serro, Sr.
Isnard Pimenta - ex-vice-prefeito do Serro, Dr. José Amador - representando o
vereador de Belo Horizonte José Lincoln Magalhães, Dr. Enir Generoso - vice
presidente da AASER, Sr. Delson de Miranda Tolentino – Tesoureiro da
AASER, Sr. Felix Nagib Tolentino – Secretário da AASER, Sra. Maria das
Dores Freire – Diretora do Núcleo de Cultura e Meio Ambiente –(representando
também a Sra. Maria Lucia Clementino –Diretora de Eventos Sociais), Sra.
Matilde Meire M. Cadete – Diretora do Núcleo de Saúde, Sra. Maria Mercês
Cunha Mesquita – Diretora do Núcleo de Desenvolvimento e Assistência
Sociais, Sr. Feiz Nagib Bahmed – Conselheiro de Cultura, Sra. Maria de
Lourdes Santos Nunes – Conselheira Fiscal, Sr. José Peixoto Magalhães –
Conselheiro Fiscal, Sr. Edson Soares – Presidente da APAE Serro, Sr. José
Madureira Sobrinho – associado número 1.
Os presentes cantaram o hino do Serro e, logo após, a Presidente usou da
palavra, referindo-se aos motivos da criação da Associação, informando
também sobre a legalização da mesma, ocasião em que ficou decidido que o
endereço oficial da AASER seria na Rua Turquesa, 242, bairro Prado, em sala
cedida pela Presidente. Esclareceu ainda sobre a estrutura dos Conselhos e da
Diretoria, informando sobre seus propósitos e objetivos. Lembrou ainda que a
AASER não deseja ser instância de concorrência com as diversas formas de
organização comunitária do Serro, que desenvolverá ações próprias e apoiará
iniciativas da comunidade e do governo local .
Falou ainda dos seus sentimentos pela terra natal, lembrando fatos e sonhos e
relatou alguns ítens registrados na sua mensagem no livreto dos estatutos da
AASER. Logo após, registrou, em nome da AASER, os agradecimentos `s
seguintes pessoas : Marta Freire, José Madureira Sobrinho, Integrantes dos
quadros da AASER, Delson Tolentino, Felix Tolentino, Maria Lúcia Clementino
Nunes, José Marcílio Clementino Nunes, Rawlinson Nunes Mourão, Maria das
Dores Freire, Feiz Nagib Bahmed, Wagner Freire, Duilio Guerra, integrantes
dos quadros da AASER, à Delegação do Serro, e ainda ao Pe. José Aristeu, à
D. Maria Eremita, à Sra. Vilma Monteiro, à Sra. Maria das Dores Magalhães, ao
Dr. Paulo Sérgio, aos Irmãos e aos demais conterrâneos que apoiaram a idéia
da criação da entidade, à Assembléia Legislativa, especialmente na pessoa da
servidora Sra. Eliane Bahmed, ao Sr.Carlos Alberto Rabelo Pires, à Sra. Maria
das Graças Murta Tolentino, à secretária Cláudia França e ao Sr. Carlos

Cunha, pelo apoio na realização do evento. Fez ainda registro de votos de
congratulações com Maria Eremita de Sousa – pelo lançamento do seu livro;
Leonildo e Leosinio – autores serranos; Delson Tolentino – pelo título de
cidadania honorária de BH, proposto pelo vereador José Lincoln Magalhães;
Antonio Tolentino Neto – pela palestra na Faculdade de Medicina s/ história da
medicina no Serro; comunidade serrana pelo encontro regional dos jovens;
formandos do colégio do Serro – bodas de ouro.
Logo depois o secretário Felix Nagib Tolentino fez breves considerações sobre
a criação da AASER, passando ao registro do expediente da Associação,
citando as seguintes pessoas que contataram a AASER através de
correspondência, fax ou telefonemas: Dr. Samuel Vianey da Cunha, Maria
Coeli Magalhães, Maria do Socorro Magalhães Roque, Dr. Ângelo Osvaldo,
Sra. Terezinha Glória Silva Pires, Irmã Maria do Carmo Martins, Dr. Jairo
Monteiro da Cunha Magalhães, Sra. Maria Luiza Dias, Dr. José Mórtimer
Magalhães, Sr. Bernardo Costa, Sr. Epaminondas Pires de Miranda, Sr. Líbano
Brasil Bahmed, Sr. Aristóteles Ávila, Sra. Maria Lúcia Clementino Nunes, Sr.
José Marcílio de Moura Nunes, Sr. Noraldino Nunes de Araújo, Diretora do
IPHAN do Serro, Zara Simões e Paulão, registrando ainda as publicações
sobre a AASER no Informativo da Assembléia Legislativa e no Jornal Estado
de Minas. Fez um relato sobre a atuação da Secretaria, enfatizando a
necessidade da ampliação e atualização do banco de dados de nomes e
endereços dos associados e dos serranos e amigos do Serro. Informou sobre a
criação do logotipo da AASER e impressão do livreto contendo os Estatutos.
Informou também sobre a intenção de se criar um “site” da AASER na Internet,
tendo ficado constatado através de rápida enquete entre os presentes, um
percentual elevado de pessoas que têm acesso à internet.
A palavra foi passada ao Sr. Delson Tolentino, tesoureiro da Associação, que
fez considerações sobre a atuação da sua área, formas de arrecadação, valor
da contribuição anual, tendo informado ainda sobre a abertura da conta
bancária. Fez também observações sobre os prognósticos de arrecadação e
aplicação das verbas e lembrou as diversas categorias de associados,
inclusive pessoas jurídicas.
A Presidente passou a palavra ao Sr. Enir Generoso, vice-presidente , que fez
um relato sobre o regimento interno que está sendo elaborado pelo mesmo.
Informou aos presentes sobre a documentação legal já existente e o que está
sendo providenciado. Logo após, descreveu resumidamente os objetivos
básicos propostos pela entidade, salientando, ao se dirigir aos serranos, que a
Associação é apartidária, isto é, não apóia e não pertence a qualquer partido
político, a não ser o partido intitulado Serro.
Logo após a Sra. Maria da Dores Freire, diretora do Núcleo de Cultura, Meio
ambiente Educação e Turismo, passou a expor as diretrizes e plano de
trabalho de sua Diretoria. Ressaltou algumas ações consideradas como
imediatas, tais como: organização do arquivo de D. Maria Eremita de Souza;
conhecimento os projetos já propostos e em andamento no Serro; contribuição
para negociação sobre proteção e valorização do Rancho de Tropas de São
Gonçalo do Rio das Pedras, marco histórico da ocupação do nosso Território;
retomada do antigo Patronato Agrícola do Serro; levantamento
das
potencialidades para investimento no turismo ecológico, cultural e rural; criação
de albergue da juventude para atrair público jovem; estímulos à preservação
dos casarões, dando-lhes destino útil para a cidade. Lembrou ainda a

possibilidade de parcerias, tais como preparação de ambiente para turismo no
Pico do Itambé; estímulo à geração de trabalho e formas de incentivo à
educação e cultura através de prêmios nas escolas.
Em seguida, foi dada a palavra à Sra. Maria das Mercês Cunha Pinto, diretora
do Núcleo de Assistência Social, que informou sobre a intenção de trabalhar de
forma articulada com as áreas de Educação e Saúde. Falou da necessidade de
recursos financeiros e do levantamento de todas as entidades sociais do Serro,
bem como de apoio aos Conselhos já existentes, prioridade para os segmentos
mais necessitados e ação integrada com o legislativo e Executivo locais e
também do judiciário.
Em seguida, foi dada a palavra a Sra. Matilde Meire M. Cadete, Diretora do
Núcleo de Saúde, que ressaltou a importância da saúde na comunidade do
Serro. Como principais prioridades citou a Infância, através de trabalho nas
creches; a adolescência, mediante combate e prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis e adultos, por meio de atuação no pré-natal, e
atendimento digno à velhice. Falou sobre a importância de termos na equipe de
saúde médicos, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros etc.
Informou que não traçou ainda nenhum programa de ação e que contatará a
Secretaria de saúde do Serro para uma ação compartilhada com a
comunidade. Falou do problema da Santa Casa local e solicitou que as
pessoas discutissem as alternativas para mantê-la em pleno funcionamento.
Em seguida, falou o Sr. Feiz Nagib Bahmed, Conselheiro de Cultura, que fez
várias considerações sobre o Serro, ressaltando as várias formas de amor dos
serranos à sua terra. Lembrou seu pai, Nagib Bahmed, que, “tendo vindo da
Ásia aos 16 anos, sozinho, lá se fixou e ninguém amou mais aquela terra do
que ele”. Fez, na verdade, um apelo de amor ao Serro. Lembrou a atuação
não partidária da entidade e a não interferência nos poderes constituídos e nas
organizações semelhantes, e sim da possível colaboração com aqueles
órgãos. Convocou o público a abrir um debate amplo sobre os assuntos ligados
à AASER.
A presidente informou sobre a proposta feita pelo Sr. Rawlinson Mourão na
qual os contribuintes do Imposto de Renda - pessoas físicas – poderão destinar
parte do valor do imposto a pagar para o Fundo da Criança e do Adolescente.
Usou da palavra o Prefeito do Serro, Adelmo Lessa, quando fez elogios e
apresentou congratulações a esse movimento, que, na sua maneira de ver,
acaba por estreitar o relacionamento dos serranos ausentes com os alí
residentes. Parabenizou e agradeceu ainda a toda a equipe que participa dos
trabalhos da Associação que acredita ser dos maiores e mais autênticos
movimentos em prol do Serro.
Pediu a palavra a Deputada Federal Maria Euvira, que saudou a Associação
através da sua Presidente Maria Coeli Simões Pires, ressaltando as qualidades
da Presidente, com quem conviveu alguns anos na Assembléia Legislativa.
Falou sobre a modernidade dos propósitos da AASER face ao novo milênio –
oportunidade do renascimento de novos valores. Saudou de modo especial o
Sr. Prefeito Municipal de Serro e os diretores da AASER. Sugeriu que a
AASER firmasse convênios com a Faculdade Newton Paiva e com a Embratur
para divulgação e promoção de cursos na área de turismo. Colocou-se à
disposição da AASER.
Logo após, falou o Deputado Estadual Alencar da Silveira, ressaltando a
atuação da Presidente Maria Coeli e sobre a sua admiração e gratidão pela

cidade do Serro. Afirmou que continuará sempre com um vínculo especial com
os serranos.
Aberto o debate, pediu a palavra a Sra. Marta Lúcia, secretária municipal de
Educação, que falou sobre a necessidade do Serro implantar uma faculdade
para ensino superior.
Usou também a palavra o Sr. Edmo da Cunha Pereira – Binha – que
apresentou várias propostas, que serão estudadas.
O Secretário Felix Tolentino usou da palavra para registrar sua proposta de
criação de uma Brigada de Incêndio na cidade, projeto que poderá contar com
apoio do Corpo de Bombeiros, por se tratar de preservação de um patrimônio
público de grande importância histórica. Citou cidades históricas de Minas que
já implantaram esse projeto tais como Ouro Preto, Mariana, etc. Na
oportunidade colocou-se à disposição do Sr. Prefeito Adelmo Lessa para,
através da AASER, contatar com o comando do Corpo de Bombeiros a fim de
desenvolver o projeto.
Sr. Orlando Paixão relatou sua experiência com escoteiros e colocou-se à
disposição para discutir a possibilidade de a AASER apoiar criação de grupos
de iniciativa da cidade.
Sr. Danilo, Secretário de Cultura a necessidade de transferencia dos arquivos
do Fórum para Diamantina e apresentou algumas linhas de ação da Secretaria
Municipal e sugestões para a AASER.
Foram colhidas diversas sugestões oriundas das diversas diretorias e dos
presentes, para subsidiar a elaboração do Plano Geral de Ação e definição das
prioridades.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada
pelo Secretário, que assina, juntamente com a Presidente, demais Diretores e
associados presentes.
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Felix Nagib Tolentino
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