Ata de reunião do Conselho Deliberativo da AASER realizada em 17/02/03
Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2003, reuniram-se na Avenida Prudente
de Morais no. 44, sala 12, Belo Horizonte, os membros do Conselho Deliberativo da
AASER: Doutora Maria Coeli Simões Pires (Presidente), Felix Nagib Tolentino (vicepresidente), Marta Freire (Secretária), Delson de Miranda Tolentino (Tesoureiro),
Maria das Dores Freire (Diretora de Cultura, Meio ambiente, Educação e Turismo),
Maria das Mercês Pinto Mesquita (Desenvolvimento e Assistência Sociais), José
Marcílio Nunes Filho(Diretor do Núcleo de Integração Comunitária e Promoção de
Eventos Sociais), presente ainda o membro do Conselho Consultivo Geraldo Elvio
Magalhães (Educação), que assinam a lista que antecede esta ata, para tratar da
seguinte pauta:
1. Afastamento da Dra. Maria Coeli Simões Pires da Presidência da AASER;
2. Mudança da Sede da Associação;
3. Comunicação com os associados e divulgação dos trabalhos da Associação;
4. Revisão da Programação da AASER e estabelecimento de Prioridades;
Iniciados os trabalhos, a Sra. Presidente comunicou, mediante correspondência formal
entregue ao Vice-Presidente, o seu afastamento da diretoria da AASER, devido a
compromisso profissional assumido com a atual Administração Pública do Estado
quando responderá pela Presidência do Instituto da Previdência dos Servidores
Públicos de Minas Gerais - IPSEMG. Cumprida a formalidade e nos termos do
Estatuto a Senhora Presidente passou a Presidência ao Vice-Presidente Felix Nagib
Tolentino, que na sequência anunciou o ponto de pauta seguinte, mudança da sede da
Associação, sendo apresentadas as alternativas:
- aluguel de uma sala
- cessão provisória de espaço na sede das atividades do Presidente em exercício.
O Senhor Tesoureiro discordou da alternativa de aluguel, ponderando que o custo de
manutenção inviabilizaria as atividades da Associação.
A Segunda alternativa, foi considerada mais viável.
Todos os presentes concordaram, no entanto, com a necessidade de uma sede própria
para a AASER, devendo a Diretoria, no futuro, envidar esforços nesse sentido.
Deliberou-se que, de imediato, a sede seja transferida para o endereço da Av. Prudente
de Morais, 44, sala 12.
Em seguida, foi anunciado o próximo ponto da pauta – Comunicação com os
Associados e divulgação dos trabalhos da Associação.
O Sr. Presidente em exercício sugeriu a criação de site na internet, apresentando,
também, a proposta de parceria com o jornal “Livre Pensador” do Serro como veículo

de comunicação com os associados, bem assim da divulgação dos trabalhos da
associação.
Ficou deliberado que o Sr. Presidente em exercício Felix Tolentino manterá contato
com o Sr. Danilo Briskievicz para viabilizar a parceria com o jornal “Livre Pensador”.
Para tanto, foi sugerido, também, contato com a jornalista Soraya Ursini, membro do
Conselho Consultivo (Turismo) para orientar as notícias a serem publicadas, podendo
contar com um estagiário de comunicação.
Na seqüência, discutiu-se a revisão da Programação da Programação da AASER,
objetivando o estabelecimento de novas prioridades, ficando deliberado que os
responsáveis pelas respectivas áreas terão na próxima reunião as definições.
O Sr. Delson Tolentino sugeriu a retomada do Projeto “Perfis Serranos”, elogiando, na
oportunidade, os resultados alcançados com o 1O módulo, ultimado em 2002.
O Sr. Geraldo Elvio Magalhães sugeriu a realização de seminário com temática sócio
econômica nos moldes do seminário de Patrimônio e Urbanismo realizado em 2002.
Na oportunidade, a senhora diretora de cultura, Doia Freire, comunicou aos presentes
que o relatório final do Seminário de Patrimônio e Urbanismo será ultimado para os
encaminhamentos necessários.
Foi apresentada solicitação de apoio à Banda Santíssimo Sacramento para a
programação das boleratas. Discutida a matéria, deliberou o Conselho, à unanimidade,
destinar àquela finalidade o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) devendo o senhor
diretor – tesoureiro providenciar o repasse.
Foi também apresentado o Projeto Efemérides Serranas. A história das Minas do Serro
do Frio à Cidade do Serro em notas cronológicas – 1702 – 2002, de autoria de Danilo
Arnaldo Briskievicz, com a solicitação de patrocínio no valor igual ou superior a R$
300,00 (trezentos reais).
Discutida a importância do Projeto para a história do Serro, deliberou o Conselho
destinar ao Projeto a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) que deverá ser repassada
pelo Senhor tesoureiro quando da execução do Projeto.
O Senhor Tesoureiro comunicou aos presentes que recebera reivindicação da serrana
Dirce da Silva, autora de um livro sobre a Festa do Rosário, no sentido de obter
patrocínio para a edição. Tendo em vista o valor orçado, a colaboração da Associação
deverá ocorrer mediante contatos com possíveis interessados. Ficou esclarecido que a
propósito de apoiar a reivindicação, alguns membros da Diretoria e do Conselho
Consultivo, especialmente Maria Lúcia Clementino Nunes e Myriam Dayrell, vêm
promovendo contatos com potenciais patrocinadores.
José Marcílio Nunes Filho comunicou aos presentes que tomara conhecimento da
existência da Carta de Alforia de Chica de Silva, constante do livro de Notas da
Comarca do Serro, arquivado no Tribunal de Justiça do Estado.
Após relatam a importância do documento para o Serro, propôs à presidência gestões
junto àquele Tribunal no sentindo da obtenção de uma cópia do documento.

Deliberou o conselho fosse providenciada correspondência oficial com aquele
objetivo, devendo o proponente ser seu portador e representante da Associação nos
contatos com aquela Corte.
Esgotada a matéria da pauta, foi proposta pelos presentes a definição de cronograma de
reuniões. Discutida a questão deliberou-se que, ordinariamente, as reuniões deverão
acontecer nas 1as segundas feiras do mês, às 19:00 horas, devendo a primeira ocorrer
na 1a Segunda feira de abril.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente
ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim Marta Freire, pelo Presidente em
exercício, Felix Nagib Tolentino e pelos demais presentes que o desejarem.
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