ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SERRO – AASER
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 22/11/00
Aos 22 (vinte e dois) dias de novembro de 2000, reuniram-se no salão localizado na
Av. Álvares Cabral, 1833 – 6º andar, em Belo Horizonte, os membros do Conselho
Deliberativo da AASER, por convocação de sua Presidente, nos termos regimentais,
presentes os signatários da lista que antecede esta ata: Dra. Maria Coeli Simões Pires
(Presidente), Dr. Enir Generoso (Vice-Presidente), Delson de Miranda Tolentino
(Tesoureiro), Felix Nagib Tolentino (Secretário), Maria Lúcia Clementino Nunes (Diretora de
Eventos), Maria das Dores Freire (Diretora de Cultura), Maria das Mercês Pinto Mesquita
(Diretora de Assistência Social), e ainda os representantes dos Conselhos Consultivo e
Fiscal: José Marcilio de Moura Nunes e Marta Freire respectivamente, sob a presidência da
primeira, para tratar da matéria constante da seguinte pauta:
1. Comunicações e proposições diversas.
2. Apresentação, discussão e aprovação de relatório financeiro e administrativo.
3. Discussão de demandas de apoio a iniciativas de segmentos da comunidade do
Serro passíveis de atendimento imediato pela AASER – Áreas de Cultura e de
Assistência Social (criança e ao adolescente). Propostas de convênios.
4. Discussão de proposta de registro de memória por meio de vídeo para formação
de material básico a ser futuramente editado. Definição de roteiro prioritário.
5. Discussão de proposta piloto de instituição de Prêmio de Pesquisa objetivando
estimular o envolvimento da comunidade no resgate dos perfis serranos – Projeto
“Gente serrana – saber e arte”. Possíveis parceiros : Colégio N.S. Conceição e
E.E. Ministro Edmundo Lins. Proposta de convênios.
Abertos os trabalhos, com a presença de quorum regimental, procedeu-se à leitura da
ata da reunião anterior, que foi aprovada com abstenção dos ausentes naquela
reunião.
O Sr. José Marcilio de Moura Nunes apresentou e ofereceu à AASER, para compor o
seu acervo, diversos documentos de grande valor histórico para a cidade do Serro.
Em seguida, foram prestados os esclarecimentos preliminares pela Presidente, e logo
após, feita a leitura, pelo Sr. Secretário, do relatório anual da área administrativa, que
foi devidamente aprovado pelos presentes.
Em seguida a Presidente Maria Coeli apresentou propostas de apoio a iniciativas de
segmentos da comunidade do Serro nas áreas de cultura e assistência social, tendo
sido discutido e aprovadas as seguintes doações, que serão feitas através de têrmo
de cooperação, cuja minuta foi apresentada e devidamente aprovada: R$ 500,00
(quinhentos reais) para o Grupo Marte de teatro, ??????????????
Em seguida a presidente apresentou proposta de um programa de registro da
memória da cidade, através de gravações de vídeo para formação de material básico
a ser futuramente editado. Para o trabalho de gravação seria contratado o Sr. Carlos
Cunha e deverá ser feito um trabalho de pesquisa, coordenado pela Diretora Maria
das Dores Freire, com a participação de Carlos Cunha e Zarinha, que montariam uma
lista de possíveis entrevistados para depoimentos e coleta de dados. A proposta foi
debatida e aprovada, devendo ser levantado o custo de sua execução.
Apresentado ainda pela presidente proposta para discussão de instituição de Prêmio
de Pesquisa objetivando estimular o envolvimento da comunidade no resgate dos
perfis serranos – Projeto “Gente serrana – saber e arte”. Possíveis parceiros : Colégio
N.S. Conceição e E.E. Ministro Edmundo Lins. Apresentou proposta de convênios e
sugestão para prêmios : R$ 250,00 para professor de História, R$ 250,00 para
professor de Letras e R$ 500,00 para prêmio de melhor trabalho. A AASER deverá
desenvolver um esboço da metodologia a ser adotada e criar um banca examinadora

para seleção dos trabalhos e lembrando ainda que sempre uma cópia de cada
trabalho deverá ser arquivado na AASER.
Os trabalhos seriam coordenados pelas Diretoras Maria das Dores Freire e Maria das
Mercês Pinto Mesquita. Proposta aprovada.
Apresentado pela Diretora Maria das Dores Freire a participação do Serro no “Festival
de Inverno de Diamantina” . Maria Coeli sugeriu uma conversa preliminar com o
Prefeito da cidade e a indicação de um representante da cidade para participar da
reunião sobre o evento.
Foi também informado que o Ministério da Cultura está providenciando um projeto
paisagístico para a cidade já tendo sido feitas pesquisas locais através de um
funcionário daquele Ministério. Sugeriu-se que a AASER estudasse alguma forma de
apoiar esse projeto e conseguir reproduzir os trabalhos para os seus arquivos.
Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora Presidente franqueou a palavra aos
presentes para apresentação de esclarecimentos adicionais, propostas, sugestões de
encaminhamento, oportunidade em que a Diretora Maria das Mercês informou, para
registro em ata, que a UFMG prestou uma homenagem ao seu falecido irmão José
Mateus Pinto Filho pela sua atuação de liderança estudantil.
Em função do adiantado da hora, não foi apresentado o relatório anual das atividades
da área financeira.
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, Secretário, pela Presidente e
demais Diretores e associados presentes.
Belo Horizonte, 22 de novembro de 2.000.
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