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O ano de 2018 foi muito importante para a ACOPPE, foi o ano da 
adequação das documentações e estruturação do salão comunitário, 
passando a ter os recursos necessários para facilitar e promover o 
conhecimento nos mais diversos temas a seus moradores. Em primeiro e 
mais importante foi a consolidação da nossa Equipe de trabalho que 
ocorreu por meio de uma reunião aberta a todos os interessados em fazer 
parte na nova gestão 2018 – 2020, naquela ocasião foi lido as atribuições 
de cada cargo e os participantes assumindo de forma espontânea as 
responsabilidades destes cargos nas quais tinham mais afinidade. 
 
No inicio do ano definimos o Plano de Trabalho de 2018, o que nos 
proporcionou maior clareza das necessidades dos moradores e nos 
direcionando para realização das ações, conforme prazos estabelecidos. 
 
É notório o engajamento dos moradores, visto a grande participação 
durante as reuniões mensais e nas ações realizadas pela ACOPPE. A nova 
gestão vem atuando de forma participativa, transparente e intermediando 
as demandas diretamente com os respectivos responsáveis, como por 
exemplo, reuniões com o Prefeito e secretários, Copasa e Cemig sem 
intermediações.  
 
Todo o trabalho realizado ao longo de 2018 foi muito focado em solidificar 
nossa atuação, temos a certeza que atingimos um ponto ótimo para 
darmos mais um passo em busca do crescimento tanto em quantidade 
como também na qualidade do que fazemos.  
 
Queremos agradecer a todos: Conselho Fiscal, Diretoria, Equipe de 
Colaboradores, Associados Colaboradores, Empresas Parceiras, Familiares, 
enfim, a todos envolvidos com as ações da ACOPPE e esperamos 
aumentar o número de pessoas como vocês que já ajudam a tornar 
realidade este maravilhoso trabalho. 
 
 
Muito Obrigado! 
 
Marcone Souza Alvarenga 
Presidente da ACOPPE  
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A Associação Comunitária do Povoado do Pequeri (ACOPPE), fundada em 

28/06/1996 com o objetivo de ouvir as reinvindicações da comunidade e 

intermediar suas necessidades nos mais diversos assuntos como 

infraestrutura, transporte, segurança, lazer, educação, geração de 

emprego, agricultura familiar, entre outros, em vista da precariedade de 

políticas públicas efetiva. Desta forma busca promover a integração social 

e melhorar as condições de vida dos moradores do bairro e adjacências. 

Atualmente está localizado na Rua São Sebastião, nº 141, Pequeri, 

Congonhas-MG, sendo uma entidade sem fins lucrativos que tem como 

finalidade e objetivos: 

 

I. Lutar por melhorias na comunidade, na defesa dos direitos individuais e 

coletivos, garantindo melhorias na qualidade de vida dos moradores; 

II. Representar coletiva e individualmente os moradores junto aos poderes 

públicos e entidades privadas, em juízo e fora dele; 

III. Atuar na promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 

social; 

IV. Atuar na garantia e efetivação dos direitos socioassistenciais e 

construção de novos direitos, promover a integração social e comunitária 

dos moradores;  

V. Desenvolver e apoiar ações e projetos de defesa dos direitos da família e 

da comunidade, criança e adolescente e terceira idade; 

VI. Combater todas as formas de discriminação, racial, étnica religiosa e de 

gênero, enquanto obstáculo à construção da cidadania e constituição 

dos direitos fundamentais; 

VII. Atuar na promoção da integração ao mercado de trabalho, desenvolver 

o senso crítico dos moradores visando a conquista da cidadania; 

VIII. Desenvolver, apoiar e defender as manifestações culturais, esportivas e 

artísticas dos moradores; 

IX. Desenvolver, executar, participar e apoiar mutirões e projetos de reforma 

e construção de moradias populares para pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, em parcerias com entidades públicas e privadas; 



 棰 ƇRelatório de Atividades Anual - 2018 X. Atuar em projetos de geração de renda, apoiando mutirões, hortas 

comunitárias, economia popular solidária e outras iniciativas; 

XI. Atuar junto à comunidade e órgãos públicos, incentivando a coleta 

seletiva, visando à preservação do meio ambiente e defesa do 

consumidor; 

XII. A capacitação nas áreas da educação, cultura, saúde e esportes, assim 

como a qualificação e requalificação profissional, visando 

desenvolvimento econômico e humano. 

XIII. O estímulo e a promoção de ações voltadas para eliminar as 

desigualdades de gênero, desenvolvendo ações de apoio ao 

protagonismo das mulheres. 

 
 

3. Inscrições e Cadastros da Entidade 
 

A ACOPPE é reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Municipal 
(LEI 2162, 1998) e está inscrita nos conselhos: 

* Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 

 * Conselho Municipal de Assistência Social 

* Conselho Municipal do Idoso 

4. Nossa Equipe 
 
 

Presidente: Marcone Souza Alvarenga 

Vice presidente: José Luzia Coelho 

Secretária: Letícia Gabriela Rodrigues Vieira 

Vice secretária: Elaine de Fátima Ramalho 

Tesoureira: Samara Letícia de Oliveira Fernandes 

Diretor Social: Adriano Maia Pereira 

Diretor de Desenvolvimento Agropecuário: Wemerson Vieira Cardozo 
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Diretor de Esporte e Lazer: Alexander Geraldo 

Diretor de Saúde e Meio Ambiente: Lucas Rodrigues Barbosa 

 
 
CONSELHO FISCAL 
 
Titulares 
 
Daniel Ronan Maia 

Jarbas Dias Junior 

José Ribeiro da Silva 

 
Suplentes 
 
Waldener Menezes Rocha Santos 

Jarbas Dias da Silva 

Maria Gessi de Carvalho Marques 

 
 
Voluntários:  
 
Leidicéia de Assis Cunha e Silva, Rosineide Aparecida Pereira Paixão, Isabel 

Aparecida Teodoro Nascimento, Isabel Cristina Vieira da Costa, Geralda 

Sônia Ramalho, Cleonice Martins Vieira. 
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A ACOPPE dispõe de um espaço cedido por comodato pela prefeitura 
municipal de Congonhas composta por 01 salão, 01 cozinha, 01 banheiro e 
01 área nos fundos do prédio.  
 

 
 
 

6. Ações Realizadas 
 

Os membros da diretoria da ACOPPE reuniram no inicio do ano para 
elaborar o plano de trabalho do ano de 2018, pautado nas sugestões dos 
moradores, e posteriormente discriminamos cada ação, responsáveis, 
prazos e os recursos necessários para fazer, com intuito de nortear os 
trabalhos para os envolvidos, a fim de alcançar todos os objetivos 
estabelecidos. 
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Reunião para detalhamento do plano de trabalho. 

6.1 Bazar 
 

Com o objetivo de obter recursos financeiros para as ações sociais, a 

ACOPPE realizou no ano dois Bazares onde foram comercializados roupas, 

calçados, bijuteria e livros. Tivemos grande participação da comunidade, 

sendo o 1º Bazar no dia 15/07/2018 e o 2° no dia 18/11/2018. 
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Todos os artigos que não foram vendidos durante o ano foram doados 

para a APAE de Congonhas no dia 06/12/2018, estimado em cerca de 700 

itens entre blusas, bermudas, calças e artigos de bijuterias. 

6.2 Combate as Queimadas 
 

No mês de junho realizamos a campanha de combate as queimadas por 

meio de cartazes fixados em pontos estratégicos no bairro e por 

divulgação no grupo de WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ̸䯸Relatório de Atividades Anual - 2018 

6.3 Noite de Caldos com Show de prêmios 
 

No dia 11/08/2018 ocorreu a 1ª Noite de Caldos com Show de prêmios no 

salão da associação, com o intuito de aproximar os moradores num 

momento de confraternização e diversão. Marcado por várias opções de 

caldos (Alho poro com bacon, de Pinto e Feijão) e das bebidas, além do 

refrigerante que é tradicional em todos os eventos, havia também sucos 

naturais com e sem açúcar, para atender também as pessoas diabéticas. 

A premiação do bingo foi de aproximadamente mil reais e no final do 

evento foi sorteados mais prêmios referente as rifas, cujos propósitos era de 

levantar recursos financeiros para montar a sala de treinamento, pois a 

ACOPPE acredita que o conhecimento é capaz de transformar as vidas 

das pessoas e o destino da nação. 
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6.4 Karatê  
 

O projeto das aulas de Karatê 

deve inicio no mês de Junho de 

2018 e conta com a 

participação de cerca de 25 

alunos. E tem o foco nas 

crianças e adolescente, pois os 

benefícios do karatê vão muito 

além do condicionamento físico. 

Ele ajuda a criança a melhorar a 

concentração, a solucionar 

problemas, tomar decisões, 

enfrentar desafios, além de 

desenvolver virtudes como a 

paciência e a lealdade. Durante 

as aulas a instrutora repassa 

orientações de cidadania.  

 

No dia 21 de outubro os alunos da ACOPPE participaram do 10º 

Campeonato Mineiro de Karatê Kyokushinkaikan, – competição 

supervisionada pela Federação Mineira de Karatê (FMKK) na cidade de 

Itabirito, que reúne os melhores atletas profissionais e amadores de todo o 

estado.  
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E os alunos que treinaram pouco tempo 

obtiveram um resultado impressionante!  A atleta 

Júlia Cleria que é da categoria juvenil iniciante 

leve, enfrentou com garra e louvor atleta da 

categoria juvenil avançada médio.  Consagrando 

o título de Vice Campeã Mineira e o atleta Felipe 

Geraldo Vieira da categoria infantil leve 

conquistou o título de Campeão Mineiro, com 

muita garra e coragem.  

 

A sensei Erica Paiva de São Brás do Suaçuí 

participou do evento e foi campeã mineira na 

categoria absoluta de kata(técnica), sendo 

também homenageada por sua dedicação a arte 

a mais de 30 anos. 

 

 

6.5 Zumba 
 

As aulas de zumba tiveram inicio no mês de Junho e contou com a 

participação de cerca de 15 alunos. O objetivo em melhorar a qualidade 

da saúde dos moradores por meio da mistura de ginástica aeróbica e 

dança latina, o que ajuda a emagrecer e tonificar os músculos, podendo 

ser praticada por pessoas de todas as idades.  
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6.6 Palestras 
 

A Associação tem a premissa de promover o conhecimento, despertar 

consciências e através das palestras iniciamos este caminho.  

 

Coleta Seletiva 

No mês de outubro falamos sobre consciência ambiental com Larissa 

Cristina Barboza Abreu e Juliana Mendes Niquini Ribeiro da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e que em sua palestra repassou informações 

sobre o funcionamento do aterro sanitário, coleta seletiva, ações realizadas 

sobre conscientização ambiental, coleta de lixo eletrônico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segurança Pública 

Em virtude do elevado número de roubos e de pessoas desconhecidas 

com atitudes suspeitas no bairro a Policia Militar de Minas Gerais 

representada pelo Tenente Alan 

do destacamento de 

Congonhas falou no mês de 

agosto sobre segurança pública 

e da rede de vizinhos 

protegidos. O tenente Alan 

ouviu os acontecimentos e 

repassou orientações de 

segurança aos moradores para 

atuar na prevenção e em casos de emergências a melhor forma de agir. 
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6.7 Intermediações 
 

A Associação reuniu com os moradores mensalmente durante o ano, 

ouvindo as reinvindicações e dando as respectivas tratativas por meio de 

reuniões e de requerimentos na prefeitura. 

 

Reunião com representantes da 

Copasa para tratar da qualidade da 

água e de melhorias do 

abastecimento. (Janeiro/18) 

 

 

Reunião com o prefeito Zelinho, 

Sandro César Cordeiro (Sec. Mun. de 

Gestão Urbana) e Rosemary 

Aparecida Benedito (Sec. Mun. de 

Obras) pedindo atenção as 

demandas protocoladas. (Março/18) 

 

Reunião como prefeito Zelinho e o 

José Lúcio (Sec. Mun. de Esporte e 

Lazer) firmando a construção do 

Vestiário e alambrado do campo, 

academia ao ar livre e área de lazer 

para as crianças. (Abril/18) 

 

 

Reunião com Wedson Guerra (Diretor 

de Desenv. Rural) para informar as 

possibilidades de participação do 

produtor rural em programas do 

governo, cursos ofertados e como 

funciona o setor. (Julho/18) 
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6.8 Curso de Quitanda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dias 03 a 07 de dezembro ocorreu o curso de Quitanda no Pequeri, 

ministrado pelo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) com 

apoio da ACOPPE, Paroquia de São Brás e setor de Desenvolvimento Rural 

de Congonhas, que solicitou o curso para atender a demanda dos 

moradores que buscam novos aprendizados e maneiras de aumentar a 

renda. 

No curso os alunos aprenderam técnicas de higienização, 

empreendedorismo e colocaram a mão na massa, aprendendo a fazer 

pães, roscas, bolos, pão de queijo, sequilhos, cassadinho, pão recheado, 

pão de queijo e muito mais.  
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6.9 Dia das Crianças 
 

A ACOPPE participa e apoia o evento do dia das crianças que ocorre 

anualmente na área do campo de futebol, no dia 12 de outubro houve a 

presença estimada de um público de 750 pessoas, sendo cerca de 400 

crianças e adolescentes atendidos com esta ação social, e que ocorre 

diversas brincadeiras, aula de desenho, pintura facial, cama elástica, 

piscina de bolinhas, gincana e distribuição de diversos prêmios para os 

participantes. Além de música ambiente, distribuição de cachorro quente, 

refrigerante, água mineral, algodão doce, picolé, doces e chup chup para 

todas as pessoas presentes no evento. Esta ação tem a iniciativa do 

morador Patrício Willon (Willian) e ajuda de toda a comunidade. 
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O Diretor de desenvolvimento agropecuário Wemerson Vieira Cardozo com 

o apoio de toda comunidade realizam a ação solitária de Natal há 3 anos 

e neste ano percorrermos o Pequeri, Mato Dentro e Vila Domingos levando 

alegria, doces, presentes e transmitindo a todos o verdadeiro espirito 

natalino o de união. 
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Aconteceu a 5ª Câmara Cidadã, na ACOPPE- Associação Comunitária do 

Povoado do Pequeri, dia 22 de novembro de 2018, onde os presentes da 

localidade fizeram várias solicitações pertinentes a comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12 Confraternização fim de ano 
 

Na ultima reunião do mês de dezembro realizamos uma confraternização a 
fim de aproximar os moradores e de reconhecimento ao engajamento de 
todos durante o ano de 2018 para o alcance dos objetivos da ACOPPE.  
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O ano de 2018 foi para a ACOPPE um ano de estruturação e de 
implementação de uma gestão mais participativa da comunidade, serviu-
nos para o reconhecimento do nosso trabalho e buscarmos novos desafios 
em cada área. Graças ao empenho dos moradores, a dedicação dos 
membros da diretoria e dos associados contribuintes, fechamos o ano com 
o sentimento de missão cumprida e o desejo de querer sempre mais e o 
melhor para nossos moradores. 

2019 nos faz pensar grande. 

Nossas finalidades estatutárias e origem dos recursos continuarão a mesma, 
seguindo o que rege nossas normas e estatuto, porém iremos empenhar 
para adquirir uma sede própria com um salão de festa e salas de aula para 
promover cursos e palestras com todos os recursos necessários. 

Em 2018 conquistamos os registros nos conselhos municipais do idoso, 
Assistência Social e dos Direitos da Criança e adolescente e em 2019 
pretendemos buscar mais sócios contribuintes e verbas para ampliar ainda 
mais o numero de cursos, palestras e ações voltadas na promoção do 
conhecimento e despertar de consciências. 

 

 

Congonhas, 31 de janeiro de 2019. 

 
Marcone Souza Alvarenga 
(Presidente da ACOPPE) 


