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ÁGUAS DE SERRA MORENA - RESIDENCIAL I-

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ~

REALIZADA E^ 07 DE NOVEMBRO DE 2015.

DATA, HORA ELOCAU 07 denovembro de 2.015, às09h30mín., na Sede da Associação na Alameda jlas
Palmeiras, nb Bairro Águas de Serra Morena. CONVOCAÇÃO: Realizada através de e-mail enviado a^todos
os proprietários / assodados, postado no site da Associação e no site da CWR e put)licada no jornal "O
TEMPO" de 27 de outubro de 2015, página 22, nos prazos e formas constante nos insbrumentos wítií.;
MESA: Para composição da mesa foi designado secretária a Sra. Juliana Casagrande Gonçalves Deotü que
passou a lavrar a presente ata. Para dirigir os trabalhos foi designado, o Presidente: Sr. Weslley Jadson
Garcia Alves. ABERTURA: Reuniram-se o^ Assodados, conforme registrado em livro de pre^ça em
segunda chamada às 09h30 horas, para dl^tireni os assuntos constantes na paüta da Assembleia. PAUTA

DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Apr^tação de custos, deliberação e definição da
Taxa Extra para construção dè muro entre as portarias I e II; 2) Apresenta^ de custos e deliberação de
contratação desegurança amiada atéa finalização daconstrução do muro; 3) Apresentação das ações para
melhoria da segurança no balnt). DELIBERAÇÕES: 1) Autorizada a lavratura desta ata de forma siimária;
2) OPresidente da Assodação inidou os trabalhos apresentando as ações tomadas pela Diretoria no tocante

a dar uma melhor estrubra desegurança: A) Comprada uma moto zero km e colocado giroflex na mesma;
B) Serão colocadas duas guaritas nas ruas mais vulneráveis: Rod. MG 020 e esbrada Taquaraçu deMinas; Q
Realizada reunião com o comando da Polida Militar ém Vespasiano-MG, definindo ações, digo, fbmias de
atuação da PM naregião; D) Realizada reunião com osprestadores deserviços definindo formas deatuação
deles e de seuscolaboradores dentro do bairro; realizada reunião com os fundonários de portaria e ronda
também definindo formas de atuado, fortalecendo as rondas nos pontos mais vulneráveis com ajuda
parreira doResidendal II. D) Apresentação deorçamentos deconsbução (to muro, devigilânda própria para
áreas'vulneráveis e sistema de vigilânda decâmera. E) colocada à importânda que o proprietário deve ter
com seu patrimônio, não deixando que outros (poder público, associação etc) assumam esta situação. F)
Maior colaboração entre os moradores, comunicando uns aos outros sobre possíveis ocorrêndas e para que
cada um cuide também da segurança de toda a rua; 2) Dada a palavra ao Comandante do polidamento da
Odade déJaboticatúbas - MG, Tenente Alvino: que inidou suafala Informando do número dehabitantes de
Jabobcatubas - MG, ddade mais próxima do Bairro, com 19.100 habitantes e área de 1.198 km2, ou seja, o
efetivo da ddade é muito pequeno para atender área tãogrande, trêsvezes maior do que Belo Horizonte.
Infonnou ainda, que territorialmente o bairro pertaice a Taquaraçu de Minas e deveria ser atendido pelo
efetivo policial de lá, que tem apenas uma viatura para atender a todo o munldpio. Que foi levado ao
Comandante Geral da região o pedido dç que o bairro Águas de Serra Morena seja atendido pelo

. destacamento de Jaboticatúbas, e que este pedido foi prontamente atendido, assim, o atendimento as

ocorrêndas e patrulhamento da região do Serra Morena será feito pelo polidamento de Jaboticatúbas. A

questão da segurança de iodo o bairro, passa por uma parceria entre todos os envolvidos, para dar maior
sensação desegurança podendo ha\^ abordagens demoradores, visitante e prestadores de serviços, sem
exceção. Que haverá reforço de polidamento às quintas-feiras, dias de maiores ocorrêndas no bairro.

Reforçou a necessidade de cooperação entre os vizinhos. Informou que fez reunião com prestadores de
serviços e empregados da Assodação no sentido de orientá-los sobre a fonna de atuação em alguma
ocon-ênda. Informou sobre aabordagem de trabalhador» no bairro com ampla lista criminal eque ir^dusive
dormiam na rçsidênda do proprietário. Deu orientação a todos os presentes quanto à contratação de
prestadores de serviços e seus terceirizados. Informou çobre-um aplicaüvo SINESP-Cida^o onde se pode
çonsultar a situação de veículos, pessoas e atestado de bons antecedentes. Para uma melhor








