CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ

ATA N? 78 (setenta e oito).
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Maio do ano corrente de 2016
(dois mil e dezesseis), as 16:00H (dezesseis), reuniram-se os membros do
Conselho Municipal de Cultura, à praça Severiano Antônio da Costa, N9 55
(cinquenta e cinco), 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, (servidor público) Marcos Antônio da Costa
(secretário municipal de cultura), Misael Corrêa Junior (autônomo),
Vicentina Sebastiana Magalhães (secretária municipal de educação), João
Batista de Souza (aposentado), Walter Aureliano Pires de Souza (servidor
público), Celmo Ribeiro de Lima, (servidor público) João Marcos Vieira
Costa (estudante) e Angélica de Fátima Vieira Costa (professora).
Conforme convite e como é de costume nas demais reuniões do
referido Conselho de Cultura, o presidente senhor Marcos Antônio da
Costa, abriu a reunião desejando boas vindas a todos os conselheiros,
agradecendo pela sua presença e mais uma vez ressaltando a sua
importância para a manutenção dos trabalhos do mesmo e da Secretaria
de Cultura no que tange os trabalhos de conservação da historia de nosso
município.
Dando inicio aos trabalhos o presidente Sr. Marcos Costa tratou de
colocar em pauta o principal assunto de ordem na reunião que foi
convocada para tratar das questões pertinentes a UNIÃO MUSICAL SANTA
CECÍLIA, a tradicional e histórica banda de música local, em tempo foi
falado sobre a situação de manutenção do contrato do maestro que esta
em vigência e irá continuar, foi feito um levantamento de todos os
instrumentos musicais para saber de suas reais condições, chegando a
conclusão que todos estão em perfeito estado de conservação, foi tratado
também do convênio firmado entre o município e a União Musical Santa
Cecilia que esta em vigência e que tem toda a chance de ser renovado
para o próximo ano, mantendo assim os trabalhos da mesma.
No momento foi colocado pelo conselheiro Sr. Misael Corrêa Jr. que
em relação à proximidade das festividades da XVIII EXPOBRÁS qual seria a
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posição tomada pelo conselho em relação ao apoio dado ao evento, por
se tratar de enorme relevância cultural para o nosso município sendo um
momento de união e fortalecimento do homem do campo e que é
considerado pelo Conselheiro de supra importância a nossa participação,
como conselheiros, ficando então esclarecido pelo Sr. Presidente e
Secretário Municipal de Cultura que serão realizados shows culturais com
todos os grupos musicais de São Brás do Suaçuí, fortalecendo assim a
identidade cultural do nosso município e a enorme identidade musical do
mesmo.
Em tempo foi colocado pelo Sr. Presidente Marcos Costa que os
trabalhos em relação aos bens culturais inventariados está sendo feito
com dedicação total pela Secretaria Municipal de Cultura com um
acompanhamento mais direto de todos eles, e contato com os
proprietários com finalidade de conscientização da conservação da
identidade histórica e memória cultura! de nossa cidade.
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 pelos
demais membros.
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