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1. Palavra do Presidente 

 

Em abril iniciamos o Projeto Vida às Ruas e conseguimos finalizar o ano com 

um bairro ainda mais belo, com diversas lixeiras instaladas, calçamentos 

realizados, pintura de muros, plantio de arvores e flores. 

 

Neste ano de 2019 obtivemos a aprovação de dois (02) projetos, sendo um 

no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Congonhas e o 

outro por meio do Programa Valorizar da empresa VALE. 

 

O trabalho realizado ao longo do ano teve foco na sustentabilidade da 

OSC, como participações em editais para captação de recursos, parcerias 

e na aquisição de terreno para a construção da sede.  

 

Agradecemos a todas as pessoas envolvidas nas ações e projetos da 

ACOPPE, Conselho Fiscal, Diretoria, Associados, Empresas Parceiras e 

Familiares, enfim, esperamos conceber para 2020 muito mais cursos e maior 

envolvimento dos moradores para debater politicas publicas e que estes 

passem a ser protagonistas na transformação de uma sociedade mais 

justa. 

 

 

Muito Obrigado! 

 

Marcone Souza Alvarenga 

Presidente da ACOPPE 
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2. História e Objetivos 

 

A Associação Comunitária do Povoado do Pequeri (ACOPPE), fundada em 

28/06/1996, sob CNPJ n° 01.596.841/0001-76 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. 

Estamos localizados na Praça São Sebastião, nº 107, 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; 
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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; 

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. Canais de Comunicação 

 

Conheça e acompanhe as ações da ACOPPE pelos meios de 

comunicações abaixo: 

 

Site: https://www.acoppe.org.br/ 

Instagram: https://www.instagram.com/acoppepequeri/ 

Facebook: https://www.facebook.com/acoppe.pequeri.9 

E-mail: acoppepequeri@hotmail.com 

4. 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 
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5. 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 

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 

 

 

Empresas Parceiras:  

 

Vallourec Soluções Tubulares do Brasil 

Nacional Tintas 
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6. Infraestrutura 

 

A ACOPPE dispõe de um espaço publico cedido por meio de comodato 

pela prefeitura municipal de Congonhas, composto por 01 salão, 01 

escritório, 01 banheiro e 01 área nos fundos do prédio.  

 

 

 

 

7. Ações Realizadas no Ano 

 

Os membros da diretoria da ACOPPE reuniram no inicio do ano de 2019 

para elaborar o plano de trabalho referente às ações abaixo, pautado nas 

sugestões dos moradores, e posteriormente discriminamos cada ação, 

responsáveis, prazos e os recursos necessários para fazer, com intuito de 

nortear os trabalhos e alcançar os objetivos propostos. 
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7.1 Geração de Renda 

 

Com o objetivo de aumentar a renda familiar das famílias, firmamos 

parceria com o SENAR e Sindicato Rural de Conselheiro Lafaiete para 

capacitar os moradores com cursos voltados a geração de renda para o 

produtor rural, dando novo conhecimento e uma nova profissão aos 

envolvimentos. Durante o ano realizando dois cursos o de móveis em 

bambu e o de plantas medicinais. 

 

CURSO DE MÓVEIS EM BAMBU 

 

 

 

Entre os dias 01 a 05/07 aconteceu o curso de móveis em bambu onde os 

alunos aprenderam toda a técnica, da colheita ao acabamento final. Os 

alunos produziram durante o curso uma cadeira, entre outros itens de 

pequeno porte.  
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CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

 

Entre os dias 23 a 27/09 aconteceu o curso de Plantas Medicinais, onde os 

moradores puderam conhecer e identificar diversas plantas medicinais 

presentes na natureza e que podem curar e prevenir doenças. Durante o 

curso eles aprenderam a preparar remédios, cremes, chá, temperos, 

essências. 

 

Capacitamos durante o ano 19 pessoas, e os cursos possuem carga horária 

de 40 horas cada e com Certificado emitido pelo SENAR-MG. 
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7.2 Projeto Vida às Ruas 

 

O projeto Vida às Ruas tem o objetivo de transformar o bairro Pequeri em 

um dos mais belos da cidade de Congonhas e realizamos pintura dos 

muros, plantio de flores e árvores, concretagem de passeios, confecção e 

instalação de lixeiras. 

O projeto teve inicio no mês de abril em que retratamos os crimes 

ambientais por meio de grafite realizado na entrada do bairro (KM 10 da 

MGC 383). 

Conscientização ambiental e política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instaladas 07 Lixeiras personalizadas 
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PINTURA DE MUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCRETAGEM DE PASSEIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antes Depois 

Antes Depois 
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PLANTIO DE FLORES E ÁRVORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao revitalizar os espaços públicos, conseguimos transmitir mais alegria e 

bem estar aos moradores e visitantes que passam por nossas ruas.  

Fortalecendo a interação entre os moradores para o bem comum e o 

resultado é fruto do trabalho em equipe. 

7.3 Combate as Queimadas 

 

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

meio de cartazes fixados em pontos estratégicos no bairro e por 

divulgação do banner no grupo de WhatsApp. 
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7.4 Mostra de Cinema 

 

Realizamos a 12ª Mostra Cinema e Diretos Humanos no dia 05 de outubro, 

no Salão Comunitário do Pequeri, Congonhas-MG onde exibimos 04 filmes 

gratuitamente, além de realizar debates e sessões para deficientes visuais e 

auditivos. 

 

Nesta edição a ACOPPE foi selecionada pelo Ministério da Cidadania para 

democratizar o cinema, a mostra também procura tornar os filmes 

acessíveis para todo o público. Segundo o IBGE, 23,9% da população 

brasileira tem alguma deficiência. “Nós temos que incluir este público e as 

sessões exibidas contou com legenda para as pessoas com deficiência 

auditiva e uma sessão com audiodescrição em que descreve os cenários, 

cores, fisionomias, recurso importante para as pessoas com deficiência 

visual. É muito importante levarmos o cinema para os mais diferentes 

públicos”, opina Marcone Alvarenga, presidente da ACOPPE. 

 

O objetivo do evento foi levantar discussões contemporâneas sobre 

diversos temas envolvendo os Direitos Humanos tais como: o direito da 

pessoa com deficiência; memória e verdade; crianças, adolescentes e 

juventude; direito da pessoa idosa; população negra; população em 

situação de rua; mulheres; segurança pública; entre outros. 

Durante os debates o público pode refletir sobre os diversos impactos 

gerados pelo preconceito, desigualdade social e pela falta de politicas 

públicas efetiva. E o recado nesta Mostra de Cinema reforça sobre a 

responsabilidade de cada individuo na promoção dos direitos humanos, 

iniciando no local onde se vive e que passemos a ser protagonista desta 

história. 

 

Esta Mostra é uma iniciativa de fortalecimento e disseminação da cultura e 

da educação em Direitos Humanos. Realizada pelo Ministério da 

Cidadania, pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, conta com produção do ICEM – Instituto Cultura Em Movimento. 

Apoio: Associação Comunitária do Povoado do Pequeri (ACOPPE). 
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Programação: 

Dia: 05 de outubro de 2019 

Local: Salão Comunitário do Pequeri  

(Praça São Sebastião, 107, Pequeri, Congonhas - MG) 

 

Sessão 1: 09h00 – 09h50 (Infantil) 

A Bicicleta do Vovô - 22 minutos (Classificação: Livre) 

 

Sessão 2: 18h00 – 18h40 (Classificação: Livre) 

A Rua Noiz – 14 minutos – Cultura, Educação e Direitos Humanos  

Nós – 6 minutos – Imigrantes 

 

Sessão 3: 18h45 – 19h30 (Classificação: 14 anos) 

À Espera – 22 minutos – Direito a criança e adolescente 
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7.5 Esporte  

 

A ACOPPE acredita que as crianças e os adolescentes são as peças 

fundamentais para um país mais justo, e através do esporte estamos 

atuando na prevenção de situações de vulnerabilidade social, 

direcionando-os para uma caminhada de um futuro melhor e o resultado é 

a capacitação técnica dos alunos nas respectivas modalidades esportivas 

e a formação de verdadeiros cidadãos, pois durante as aulas os 

professores repassam orientações de cidadania. 

7.5.1 Karatê 

 

As aulas de Karatê iniciaram no mês de Junho de 2018 e durante todo ano 

de 2019, sendo um projeto de continuidade e conta com a participação 

de aproximadamente 25 alunos. O foco são as 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.  

As aulas são ministradas pela professora Érica Paiva que é altamente 

capacitada, possuindo títulos nacionais e internacionais e sendo voluntária 

no projeto. Neste ano de 2019 alguns dos alunos participaram do 

Campeonato Mineiro e conquistaram medalhas. 
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Medalhistas no Campeonato Mineiro 2019 

7.5.2 Futebol de Campo 

 

Em março de 2019, iniciamos uma parceria com a Secretária Municipal de 

Esporte e Lazer de Congonhas que disponibiliza o professor para treinar os 

alunos na modalidade de futebol de campo, projeto de continuidade que 

atende atualmente 18 alunos (crianças e adolescentes), as aulas 

acontecem todos os sábados às 09h30 no campo de futebol do bairro 

Pequeri. 
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7.6 Palestras, Reuniões e Conferências. 

 

A Associação tem a premissa de promover o conhecimento, despertar 

consciências e debater politicas publicas.  

7.6.1 Pré Conferência Municipal do Idoso 

 

Moradores do Pequeri, Alto Maranhão e Centro participaram da IV Pré-

Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que aconteceu no dia 

13 de março para promover uma reflexão das ações voltadas para os 

idosos com o tema: Os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das 

políticas públicas. 

 

O evento foi realizado pelo Conselho Municipal do Idoso e pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. E na ocasião foi 

apresentado o eixo – Enfrentamento da violação dos direitos humanos da 

pessoa idosa onde os participantes puderam debater e sugerir propostas 

de politicas pública sobre o assunto. 

 

Dentro dos objetivos da programação foi repassados assuntos relacionados 

a gestão dos programas, projetos e ações nas áreas de assistência social, 

saúde, educação, cultura, trabalho e renda voltados para a população 

idosa. O financiamento com foco no Fundo do Idoso e os investimentos 

assegurados para execução dessas políticas, bem como os diferentes 

espaços de participação, como os conselhos, fóruns e plebiscitos, também 

são discutidos.  
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7.6.2 Segurança Pública 

 

Reunião de bairro com representantes da 73ª CIA PM/31 BPM/13 RPM da 

Policia Militar de Minas Gerais para debater e buscar soluções para o 

problema de segurança no Pequeri, reunião ocorreu no dia 18/02 no Salão 

Comunitário da ACOPPE. 

Os presentes expuseram para 

as autoridades policiais a 

preocupação existente com 

as questões de segurança 

pública local, e com alguns 

delitos que vêm ocorrendo na 

região e definiram algumas 

medidas de segurança como 

rondas periódicas. 

 

7.6.3 Horta Comunitária 

 

Realizamos no dia 13 de junho uma reunião pública para discutir sobre a 

criação de uma Horta Comunitária no bairro, e estiveram presentes o Sr. 

Christian Elizandro Souza Costa (Secretario Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Inovação e Tecnologia), Wedson Guerra (Diretor de 

Desenvolvimento Rural), Patrícia Monteiro (Vereadora) e moradores do 

bairro.   
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7.7 Ong Transparente 

 

A ACOPPE recebeu no dia 17 de junho o selo de #ONG transparente do 

Instituto Doar, em que atesta a transparência de informações da 

Associação Comunitária do Povoado do Pequeri através da web no site 

https://www.acoppe.org.br.  

O selo é uma das maneiras de reconhecer as ONGs que atuam com 

seriedade. 

 

www.institutodoar.org 

 

7.8 Moção de Aplauso 

 

A ACOPPE recebe a homenagem MOÇÃO DE APLAUSO em virtude do 

Projeto "Vida às Ruas". A Moção de aplauso foi concedida pela Câmara 

Municipal de Congonhas por indicação do Vereador Vagner Luiz de Souza 

(Koelhinho). 

 

O projeto começou com o grafite na entrada do Bairro, realizado por 

artistas da capital com intuito de despertar a consciência ambiental em 

virtude da tragédia ocorrida em Brumadinho.  E Segundo o presidente da 

Associação Marcone Souza Alvarenga, o grafite é a pedra fundamental do 

projeto “Vida às ruas” que compreende o despertar de consciência e a 

transformação do bairro Pequeri em um dos mais belos e organizados de 

Congonhas. Com isso o Bairro vem ganhando uma cara nova com ações 

simples, através de pintura de muros, plantio de flores e árvores, confecção 
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e instalação de lixeiras e revitalização dos espaços públicos, trazendo mais 

alegria e bem estar aos moradores. 

  

 

Com o projeto podemos observar a mudança na conduta dos moradores 

em relação à cidadania e o zelo pelo espaço público, servindo como 

exemplo para outras comunidades. 

A Cerimônia de entrega das Moções de Aplausos aconteceu no dia 25 de 

setembro na Câmara Municipal de Congonhas. 

7.9 Ação Social 

 

Realizamos uma campanha de acessibilidade para a moradora Larissa 

Rosa e no dia 31 de março realizamos a entrega da cadeira motorizada, 

custeada através das doações que recebemos na Campanha promovida 

pela ACOPPE e o recurso que excedeu foi investido na reforma de um 

quarto para ela e banheiro acessível.  
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7.10 Festa Junina 

 

Realizamos a festa Junina do Pequeri com direito a quadrilha, fogueira, 

comidas típicas e Show com a Banda Kadu Soares no dia 29 de junho na 

Praça São Sebastião. 

O evento cria um momento para unir os moradores e proporcionar 

momentos de Lazer e diversão para toda família, pois há cerca de 10 anos 

não acontecia à festa. 

   

7.11 Dia das Crianças 

 

A ACOPPE participa e apoia o evento do dia das crianças que ocorreu no 

dia 12 de outubro no campo de futebol, com a presença estimada de um 

público de 690 pessoas, sendo cerca de 250 crianças e adolescentes 

atendidos com esta ação social, foram realizadas 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 da ajuda de toda a comunidade. 

 

 



Relatório de Atividades Anual - 2019 

 23 de 24 

 

 

7.12 Projetos Aprovados 

 

Participamos no ano de 2019 de quatro (4) editais para obtenção de 

recursos financeiros para nossos projetos e tivemos a aprovação de dois (2) 

deles, sendo um (01) pelo Fundo Municipal dos Direitos da criança e do 

Adolescente (FMDCA) no valor de R$50.000,00 para aulas de Futebol e 

Karatê com acompanhamento de psicólogo para as crianças e 

adolescentes. E o outro foi do Programa Valorizar da VALE com a 

aprovação de R$6.000,00 para auxiliar na construção da pista de 

caminhada no bairro, proporcionando a melhoria da qualidade de vida 

(saúde) dos idosos, pois há registros de muitos moradores com problemas 

de hipertensão arterial e a atividade física auxilia no tratamento. 

 

Os recursos serão utilizados no decorrer do ano de 2020. 
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8. Objetivos 2020 

O ano de 2019 foi para a ACOPPE um ano de reconhecimento e de 

aprendizado na elaboração de projetos sociais, obtendo êxito em dois 

editais. Com o empenho dos moradores e dedicação dos membros da 

diretoria, fechamos o ano com o sentimento de gratidão e o desejo de 

querer disseminar as boas práticas e criar inspiração a outras associações 

de bairros. 

2020 nos faz pensar grande. 

Estaremos buscando recursos em editais, chamamentos públicos, parcerias 

e convênios com o Município, Estado de Minas Gerais ou Governo Federal 

para ampliarmos os serviços prestados a comunidade e que haja 

excelência em sua realização. 

 

Congonhas, 10 de janeiro de 2020. 

 

__________________________________ 

Marcone Souza Alvarenga 

(Presidente da ACOPPE) 


