UNIVIVA
Ata de reunião ordinária dia 18/10;2021 (em substituição à reunião ordinária de 27/09/2021)
Presenças:
Walmir de Castro Braga
Ubirajara Pires Glória
André Pessoa Ayres
Vinícius Augusto de Souza Dias
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Vice Presidente
Segundo Secretário
Tesoureiro

walmir.braga@globo.com
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andrepessoa72@gmail.com
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Convidados
Paulo Antônio Barbosa

Luciano Medrado

Eduardo Leite

SUMÁRIO DE ATA (assuntos deliberados)

1. Apresentação, pelo Sec. Municipal de Planejamento e Gestão de Nova Lima, do Projeto que
foi discutido com a PMBH e Min. Público, para destinação da área da linha férrea.
Deliberaram divulgar a reunião ocorrida, aguardando que a questão evolua entre PMNL,
PMBH e MPMG. Posteriormente será realizada reunião presencial com os Associados.

2. Abertura de Conta. Definições: autorizada a abertura no SICOOB, o mais breve possível. O
andamento da formatação e implementação de contribuições depende da abertura da conta.
Vinícius deverá verificar como operacionalizar a movimentação eletrônica para atender às
exigências do Estatuto, no que se refere a pagamentos.

3. Substituição de Diretor: informado pelo Presidente que o Leopoldo B. de Paiva comunicou a
sua impossibilidade de continuar na diretoria, em face de compromissos pessoais, em razão
do que solicitou a sua substituição. Por aclamação foi deferido o pedido, com votos de
reconhecimento pelo trabalho e esforço desempenhado. Em substituição foi nomeado, ad
referendum da primeira Assembleia, o Associado Eduardo Henrique Costa Leite (CPF
907.712.656-20), que tomou posse na mesma reunião.

4. Definição de constituição de Grupo de Trabalho para propostas de parcerias e contribuições
voluntárias de associados e não associados. GT: Vinícius, Paulo e Eduardo. O GT ficou de
apresentar a forma de operacionalizar a arrecadação.

5. Deliberado sobre constituição de Grupo de Trabalho para acompanhar a revisão do Plano
Diretor de Nova Lima. Eduardo se voluntariou para ser um dos membros. Medrado e André já
estão oficialmente participando pelos conselhos que participam.

6. Definição de participação em determinados Conselhos Municipais: Será divulgado entre os
Diretores a relação recebida da Prefeitura de Nova Lima, através da Lilian, para que os
Diretores informem o interesse em participar. Se necessário será solicitado aos demais
associados o preenchimento de vagas disponíveis. Vinícius se voluntariou para o de
segurança pública.

7. Foi criado o GT para o estudo de implantação do transporte por vans na região aos moldes
do realizado na Villa Monteverde. O objetivo desta ação é oferecer um serviço atrativo para
que os condomínios se associem à UNIVIVA. GT: Juliana, Paulo e Eduardo.
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