ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO
BALNEÁRIO ÁGUA LIMPA 11/02/2020

Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 9h, reuniram-se na Associação de
Moradores ASBALI – Associação Solidária do Balneário Água Limpa Itabirito - MG, os
integrantes do Comitê Gestor do Projeto de Regularização Fundiária do Balneário Água Limpa.
Abertos os trabalhos, foi verificado o quórum para a realização da presente sessão do Comitê,
estando presente representantes das empresas ReNascer e Terra Nova, representantes das
três associações participantes do TAC (ABBAL, AMALI e ASBALI), representantes da prefeitura
de Itabirito e de Nova Lima, representante da empresa que fará o projeto urbanístico. André
Albuquerque (ReNascer) abriu a reunião informando que a construção do Aditivo do TAC está
finalizada. O Aditivo será encaminhado para apreciação da prefeitura de Itabirito e
associações. A prefeitura de Nova Lima já acessou o documento.

André falou sobre o

lançamento efetivo do Projeto em abril. Informou que foram feitos contatos com as empresas
de comunicação, mobilização e topografia. Na sequência da reunião realizou-se a
apresentação do Conceito Projeto. Alexandre (Trínia Arquitetura) e André falaram sobre a
sugestão de nome “Nossa Água Limpa” para compor a identidade do projeto. Foi apresentado
o desenho urbano original comparado com a realidade atual da área, bem impactos de outras
estruturas urbanas previstas ao redor da área, como obras das Via 040, aspectos de
mobilidade, áreas verdes, áreas públicas (serviços), entre outros aspectos. Fabrício sugeriu
aplicação de um piloto do projeto urbanístico nas áreas do entorno dos equipamentos
públicos a custas do município, visto que já haveria um investimento do município na área.

Encaminhamento: 1. Alinhar projeto da prefeitura das áreas no entorno dos equipamentos
públicos com o projeto urbanístico.; 2. Fernando (Itabirito) demanda uma apresentação do
projeto com o prefeito de Itabirito. 3. Humberto sugeriu soltar algumas informações para a
comunidade.; 4. Nova reunião entre Alexandre e as associações.; 5. Acesso das associações ao
projeto conceito.

Após as discussões supra apresentadas, nada mais havendo, a reunião foi encerrada e lavrada
a presente ata, que será lida, votada e assinada na próxima sessão.

Nova Lima, 11 de fevereiro de 2019.

