ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SERRO – AASER
ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 16/03/00
Aos 16 (dezesseis) dias de março de 2000, reuniram-se no salão localizado na Av.
Álvares Cabral, 1833 – 6º andar, em Belo Horizonte, os membros do Conselho Deliberativo
da AASER que assinam esta ata, com o objetivo de discutir e aprovar o esboço do plano
de ação da Associação dos Amigos do Serro ,
A Presidente da AASER, Maria Coeli Simões Pires iniciou os trabalhos fazendo a
leitura do esboço abaixo descrito:
ÁREA DE CULTURA:
-

-

-

-

-

Campanha de valorização de autores serranos;
Sugestão de barracas para recepção de turistas;
Sinalização dos pontos turísticos;
Instalação de uma biblioteca;
Resgate e organização do arquivo fotográfico do Sr. Nhô Costa;
Ajuda para a semana Santa;
Inserir uma oficina do Serro na Festa do Inverno que Diamantina vai sediar;
Gestões junto ao Corpo de bombeiros que serão feitas por Felix Tolentino, José Marcílio
Nunes filho e Maria Lúcia Clementino sobre a implantação de brigada de incêndio no
Serro;
Sugestão para adoção de praças;
Implantação de Faculdade no Serro . Idéia da adoção de cursos sequenciais, procura de
assuntos de interesse local; selecionar disciplinas;
Ajuda à faculdade mediante doação de livros para a sua biblioteca no valor de até R$
500,00;
Maria Coeli comentou sobre a sugestão de nomes de pessoas com a qualificação e
titulação exigidas pelo MEC para comporem, a critério da Direção da Faculdade, o corpo
docente. A listagem foi fornecida, após gestões junto à Faculdade de Letras da UFMG;
Campanha de “Gentileza Urbana” através de rádio, panfletos, etc. ;
Lembranças do Serro – proposta para sugerir à iniciativa privada local – indicar pessoas
para comercializar;
Medidas de apoio aos artesãos – desenvolver atividades para estimular a transmissão
de técnicas para novas gerações – Projeto mãos de Minas;
Proposta de parceria para uso da Casa Paroquial e do Clube, para projetos apoiados
pela Associação – Identificar líderes locais para administrar os projetos;
Encaminhamento de expediente ao Vice-Governador do Estado para gestões junto ao
DER no sentido da viabilização da estrada para a Pedra Redonda - +ou- 80 horas de
trator – Proposto contáto com o Sr. Nilton Cardoso - marcar visita da Associação;
Aeroporto – O Sr. José Peixoto conseguiu, com a CVRD, 1.500 mudas de árvores para
arborização da estrada do Serro até o Aeroporto. A Presidente informou que faria
contáto com a Prefeitura do Serro para viabilizar o aproveitamento das mudas;
Patronato - Sugestão de levantamento da situação atual do Patronato para possível
utilização como escola agrícola ou semelhante.;
Apoio a “Campanha de valorização do Queijo”. Maria Lúcia Clementino salientou que o
queijo do Serro foi indicado, na França, como um dos melhores do mundo. A Presidente
Maria Coeli apresentou sugestão para formulação de um projeto do “Salão do Queijo”
em locais como Shopping Bahia, Casa da Cachaça, etc. Foi sugerido, também, envolver
a Emater e a Cooperativa no projeto, visando captação futura de recursos;

ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
-

Apoio à comunidade para organização de bazares;
O Sr. José Marcilio Nunes Filho convidou para uma visita à Cidades dos meninos;
Na área da 3ª idade, sugestão para criar programa de recreação;

ÁREA DE EVENTOS SOCIAIS:
-

-

Sugerido pela Sra. Maria Lúcia Clementino Nunes a realização de um baile com objetivo
de angariar recursos para o Mastro da Festa do Rosário. Foi nomeada uma comissão
para a organização do baile composta de: Maria das Graças, Marta Freire, José Marcilio,
Felix Tolentino, Maria de Fátima, Diana, Lourdinha, Edmo e Maria Emília. Foram
também estabelecidos pontos de venda para ingressos.
Foi informado que no dia 28/04 a Presidente, Sra. Maria Coeli vai lançar 2 livros, evento
que será realizado no Espaço Cultural da Assembléia Legislativa, quando estará
proporcionando um espaço especial para divulgação de outros autores do Serro;

Cancelamento de inscrições, a pedido :
Maria Célida Sena,
Walmir Nascimento Silva
Ana Maria Cunha Pinto – pedido de afastamento do Conselho, por motivo de saúde,
mantendo-se a condição de filiada.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada pelo
Secretário, que assina, juntamente com a Presidente e demais diretores presentes.

Maria Coeli Simões Pires – Presidente _________________________________
Felix Nagib Tolentino

–

Secretário _________________________________

