CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ

ATA W 77 (SETENTA E SETE)
Aos 12 (doze) dias do mês de Fevereiro do ano corrente de
2016(Dois Mil e Dezesseis , as 15:00H( quinze horas), reuniram-se os
membros do Conselho Municipal de Cultura, à praça Severíano Antônio da
Costa,
55, sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo, conforme convite feito por carta e entregue em mãos, em mais
uma reunião ordinária. Estavam presentes os membros.
Alcindo Maia Corrêa (conselheiro vice-presidente ,servidor público),
Marcos Antônio da Costa, (presidente e Secretário de Cultura) Misael
Corrêa Junior (conselheiro e autônomo), Vicentina Sebastiana Magalhães,
(conselheira e secretária de educação) João Batista de Souza,(conselheiro
e aposentado) Walter Aureliano Pires de Souza, (conselheiro e servidor
público) Celmo Ribeiro de Lima, (conselheiro e secretário de agricultura e
meio ambiente) Renato da Silva Matos (conselheiro e assessor de
desenvolvimento econômico) e Angélica de Fátima Vieira Costa
(conselheira, secretária do conselho e professora)
Conforme convite e como é costumeiro nas demais reuniões do
referido Conselho de Cultura, o senhor Marcos Antônio da Costa,
(presidente) abriu a reunião desejando boas vindas a todos os
conselheiros, agradecendo pela sua presença primordial para os trabalhos
do município e da Secretaria de cultura, e pautou alguns assuntos que
serão de enorme relevância para os trabalhos no ano de 2016 (dois mil e
dezesseis).
**
Dando inicio aos assuntos o presidente tratou de colocar todos os
conselheiros a par das festividades ocorridas até então no município que
foram o CARNAVAL 2016 (dois mil e dezesseis) de 05 a 09 (cinco a nove)
de Fevereiro e a tradicional FESTA DE SÃO BRÁS PADROEIRO que ocorreu
no dias 03 (três) de fevereiro, data muito importante no calendário
cultural do município por se tratar de festa de enorme Identidade cultural
do povo de nossa cidade, a festa do padroeiro envolveu ações do
Conselho de Cultura em relação ao acompanhamento e auxilio a Paróquia
São Brás em tudo que tange o perfeito funcionamento da mesma. No
momento ressaltou também a participação do Conselho de Cultura em
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parceria com a Secretaria Municipal De Cultura e Administração Municipal
na organização e estruturação do Carnaval 2016 (dois mil e dezesseis),
festa popular com traços marcantes do folclore e cultura nacionais que
tem o apoio incondicional do Conselho de Cultura para o seu brilhantismo
e sucesso que são marcas da nossa cidade.
Em tempo o conselheiro Alcindo Maia Corrêa, (Vice-presidente)
ressaltou a necessidade da manutenção do convênio com a União Musical
Santa Cecilia por se tratar de um ícone da cultura local e tendo em vista as
comemorações da Semana Santa, sempre abrilhantadas pela mesma e
que já se aproximavam em sua data, tendo em vista o fato foi colocado
que seria levado para a apreciação do Executivo Municipal para que
tenhamos uma posição mais detalhado e que o assunto seria levado a
baila na próxima reunião do conselho.
No momento foi colocado pelo Sr. Presidente Marcos Costa que o
calendário de eventos culturais tinha sido aprovado e que as festas
tradicionais seriam mantidas dentro das possibilidades de aplicação de
recursos do executivo municipal, mais que tínhamos no momento a
certeza de garantia de todas as aplicações de recursos no que se trata de
manutenção das atividades culturais do município.
Por fim, foi colocado que na próxima reunião seria tratado de
assuntos referentes lista de bens inventariados e colocadas algumas ações
desenvolvidas pelo conselho no decorrer do ano no que tange a
conservação do patrimônio cultural e algumas ações de educação
patrimonial com intervenção direta do Conselho de Cultura.
Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião e eu
Angélica de Fátima Vieira Costa, secretária do Conselho Municipal de
Cultura, lavrei a presente ata que lida e se aprovada será assinada peios
demais membros.

CONSELHO DE CULTURA

Página 2

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ

JOAO BATISTA DE SOUZA

RENATO DA SILVA MATOS
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