UNIVIVA
Ata de Reunião Diretoria
Dia 30.08.2021
Presenças:
Walmir de Castro Braga
André Pessoa Ayres
Ubirajara Pires Glória
Vinícius Augusto de Souza Dias

Presidente
Segundo Secretário
Vice Presidente
Tesoureiro

walmir.braga@globo.com
andrepessoa72@gmail.com
ubirajara@bl.com.br
viniciuscatan@gmail.com

Participou, como convidado, o Presidente do Conselho, Paulo Antônio Barbosa.
Reunião realizada por videoconferência, pelo link https://meet.google.com/ugr-fmsf-qgi
SUMÁRIO DE ATA
1. Registro das atas no cartório: Walmir informou de reunião realizada por Ele, Paulo
Antônio e Adriana Buratto, com o Cartório, para resolver as pendências levantadas para
registro das atas da Assembleia e da reunião de Diretoria. Também informou que realizou,
com recursos próprios, o pagamento das despesas do Cartório de Títulos e Documentos
para registro da Ata da última Assembleia e da reunião de Diretoria de 06/05/2021, no valor
de R$1.460,00, conforme comprovante enviado no grupo da Diretoria (WhatsApp). Solicitou
que seja registrado o referido valor para posterior ressarcimento.
2. Abertura de conta em banco: apresentada pelo Vinícius de proposta de abertura de conta
no Banco SICOOB, com custo mensal de R$ 100,00, independentemente de número de
movimentações financeiras. Que, para a abertura da conta, é necessária a concretização do
registro da Ata de eleição da Diretoria. Paulo propôs verificar com Banco Inter, que seria
Vinícius ficou e buscar alternativas de menor custo, considerando a situação de
ceita zer
3. Vinícius e André relataram sobre vistoria realizada pela Sec. Municipal de Meio Ambiente
em face de esgoto no Vale do Sereno. Vinícius relatou que é nítido que todas as ETE´s de
Nova Lima não tem Alvará Municipal de Funcionamento. No âmbito Estadual o Governo
informou que a competência é do Município. Vinicius irá redigir requerimento à Prefeitura de
quais são as ETE´s do Município e respectivos documentos de regularização. Com base nas
informações recebidas, a UNIVIVA irá fazer representação ao MPMG, focando, pela
UNIVIVA nas ETE´s do Vale do Sereno e Vale dos Cristais. André irá ajudar o Vinicius no
encaminhamento do requerimento.
4. Deliberado pela formalização de pedido de contribuições voluntárias de associados, no
valor de R$ 50,00 para Associados e de R$ 20,00
Divulgação será
encaminhada pela Paulo. As contribuições deverão ser feitas diretamente na conta bancária
da UNIVIVA. Como forma de divulgação para angariar contribuintes, cada Diretor deve
enviar ao Paulo Antônio tópicos que já tenham sido tratado ou estejam com atuação da
UNIVIVA, para divulgação.
5. Outros assuntos:
a) Walmir informou que realizou o pagamento
G4, no valor unitário mensal de R$ 200,00, relativos aos meses de junho, julho e
agosto, totalizando R$ 600,00. Solicitou que seja registrado o referido valor para
posterior ressarcimento.
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b) Walmir Informou que recebeu da Prefeitura Municipal de Nova Lima, no dia
03/08/2021, uma Relação de Conselhos . Porém a relação estava incompleta, já
que (i) não relacionou todos os Conselhos, o que ficou evidente na falta do Cons. de
Desenvolvimento Econômico e do CONSEP, dentre outros. Também a Prefeitura
deixou de informar quais assentos da sociedade civil estão vagos e a data de
vencimento dos atuais mandatos. No dia 12/08/3201, foi solicitado à sra. Lilian o
complemento das informações. Tão logo seja recebida a informação complementar,
será avaliado pelos Diretores quais são os Conselhos prioritários a serem objeto de
busca de representação pela UNIVIVA.
c) Walmir informou sobre representação feita contra a COPASA, em face da péssima
qualidade dos serviços, buracos abertos em calçadas e interrupção / rompimento da
rede de gás, ocorrida recentemente. O MPMG já respondeu, informando que
devemos aguardar providências da Prefeitura no prazo de 30 dias da comunicação,
para definir pelo prosseguimento do inquérito no MPMG. Walmir informou que já fez
representação na Ouvidoria da Prefeitura e Paulo Antônio ficou de enviar cópia da
representação da UNIVIVA entregue na prefeitura. Tudo foi referendado pelos
demais diretores.
d) Ubirajara informou sobre reunião acerca do 16/09/2021,
às 17:00 horas, em local a ser informado.
e) Walmir lembrou que a próxima reunião ordinária está agendada para o dia
27/09/2021. Solicitou empenho de todas para participar das reuniões.
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