ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SÊRRO – AASER
ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 26/08/99
Aos 26 (vinte e seis) dias de agosto de 1999, reuniram-se no salão do Restaurante Dona
Lucinha, Rua Pe. Odorico, 38, em Belo Horizonte, os membros da Diretoria, Coordenadores
das diversas áreas e Associados da AASER constantes da lista de presença que antecede esta
ata, com o objetivo de discutir acerca das providências para o registro da entidade, da
admissão de novos sócios que requereram inscrição em ficha própria, das estratégias
para a sua divulgação, das linhas de trabalho e da distribuição dos encargos de
coordenação das diversas áreas.
A Presidente da AASER, Maria Coeli Simões Pires iniciou os trabalhos reafirmando aos
presentes os objetivos da entidade e fazendo a leitura da ata da última reunião e dos Estatutos
da Entidade. Alguns aspectos foram enfatizados, tais como, os vínculos dos participantes com o
Serro, a condição de sócios-fundadores para aqueles que se filiarem em até 90 dias da data da
fundação, a necessidade de filiação de pessoas jurídicas, entre outros comentários.
Foi divulgada a lista dos Diretores, Conselheiros, participantes dos núcleos temáticos e
ainda a relação completa dos filiados até a presente data.
A Presidente submeteu aos membros do Conselho Deliberativo os pedidos de filiação
com a indicação das respectivas áreas de atuação dos requerentes, os quais haviam sido por
ela deferidos e incluídos nos núcleos temáticos para posterior referendum do Conselho. O
Conselho referendou as inscrições dos sócios como fundadores com a indicação de que
fossem igualmente admitidos pela Presidente todas as novas inscrições encaminhadas até o
dia 23/10/99 “ad referendum” do Conselho.
A Presidente informou aos presentes que o processo de registro da Entidade encontra-se
em andamento e que, tão logo seja concluído, será providenciada a impressão dos estatutos.
Discutiu-se a necessidade de comunicação formal às autoridades serranas constituídas e
à própria população sobre os objetivos da Associação.
Foram discutidas as linhas de trabalho das diversas áreas e na oportunidade foram
apresentadas pelos presentes algumas sugestões tais como: realização de campanhas
relacionadas à limpeza, saúde, patrocínio para tintas para pinturas de prédios na cidade,
formação de uma brigada de incêndio com a participação do Corpo de bombeiros de BH,
aperfeiçoamento da ficha cadastral, com inclusão de e-mail, outros telefones, etc, criação de
página na Internet, instituição de padrinho para praças, criação de banheiros no centro,
barracas padronizadas na festa do Rosário, etc., que apenas ficam registradas para posterior
avaliação das áreas competentes.
Foi solicitado ao Secretário que providenciasse tomada de preços para impressão dos
papeis para correspondência e dos Estatutos que serão distribuídos entre os associados.
Discutiu-se também sobre a realização de uma reunião ampla em Belo Horizonte, com a
participação dos dirigentes da Associação e um grande número de convidados com o objetivo
de divulgação e captação de associados, o que deverá ser objeto de nova discussão.
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
que o desejarem..
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