CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ

ATA N® 79 (setenta e nove).
Aos 18 (dezoito) dias do mês de Agosto do ano corrente de 2016
(dois mil e dezesseis), as 18:00H (dezoito), reuniram-se os membros do
Conselho Municipal de Cultura, à praça Severiano Antônio da Costa, N? 55
(cinquenta e cinco), sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo, conforme convocado por carta e entregue em mãos, em
mais uma reunião ordinária. Estavam presentes os membros.
Alcindo Maia Corrêa (conselheiro e servidor público), Marcos
Antônio da Costa (presidente e secretário municipal de cultura), Misae!
Corrêa Junior (conselheiro e autônomo), Vicentina Sebastiana Magalhães
(conselheira e secretária de educação), ioão Batista de Souza (aposentado
e conselheiro), Walter Aureliano Pires de Souza (conselheiro e tesoureiro),
Celmo Ribeiro de Lima (conselheiro e secretário de agricultura e meio
ambiente), Geralda Cândida de Souza (conselheira e servidora pública),
João Marcos Vieira Costa (conselheiro e estudante) e Angélica de Fátima
Vieira Costa (conselheira e professora).
Conforme convite e como é de praxe nas demais reuniões do
referido Conseiho de Cultura, o senhor Marcos Antônio da Costa, abriu a
reunião desejando boas vindas a todos os conselheiros, agradeceu por sua
presença, e mais uma vez ressaltou conforme tem feito nas demais
reuniões, a importância para a manutenção do Conselho de Cultura em
funcionamento, e que isto garante a lisura dos trabalhos da Secretaria de
Cultura no que tange a conservação da historia de nosso município.
Em tempo foi colocado pelo Sr. Marcos Costa, presidente do
Conselho, que no decorrer do ano todas as festas e datas comemorativas
que são tradição em São Brás do Suaçuí, estão sendo mantidas em sua
totalidade, festas essas como a programa cultural SÁBADO NA PRAÇA com
homenagem ao dia das mães, dia dos pais, sábado de aleluia, datas
comemorativas religiosas nas comunidades locais, entre outros. Ressaltou
também que a Secretaria Municipal de Cultura desenvolve um projeto de
apoio a FOLIA DE REIS SÃO BRÁS DE SÃO SEBASTIÃO que esta se
apresentando nas comunidades locais e regionais ievando a todos um
traço da cultura regional.
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No momento foi levantado pelo conselheiro Celmo Ribeiro de Lima
a possibilidade de entrarmos em contato com a direção do grupo de
congado da comunidade do Rosário para que possamos estreitar mais os
laços entre eles o Conselho e Secretaria de Cultura e juntos com a folia de
reis podermos fazer uma grande festa na comemoração do padroeiro data
que se aproxima em nosso calendário e que é de grande orgulho para a
comunidade local, sendo considerada a principal data cultural do nosso
calendário.
Em tempo foi levado à baila pelo conselheiro Alcindo Corrêa a
intenção de trazer a Escola de Música e Coro de Orquestra de São Brás do
Suaçuí para dentro da convivência do Conselho de Cultura ficando já
colocado para todos que está sendo mantido o convênio do projeto
MÚSICA NA ESCOLA que leva a todos os alunos da rede pública municipal
aulas de musicalização e iniciação vocal. O conselheiro também ressaltou
que como funcionário da Secretaria Municipal de Cultura vem realizando
ação continua na necessidade de ajudar e dar suporte a tão conceituado
segmento cultural de nosso município, e que estão sendo agendados
alguns eventos ainda para esse ano com a participação da Secretaria de
Cultura, Conselho Municipal de Cultura, Escola de Música e membros da
sociedade civil organizada.
Em tempo o presidente do conselho pediu que constasse em ata o
trabalho da secretaria de cultura em relação ao CRER (Caminho Religioso
da Estrada Real) que tem em nosso município alguns marcos demarcando
o caminho, e totens com informações pertinentes aos turistas, e que
inclusive um que se enctfntrava depredado foi solicitado sua reforma
junto aos órgãos competentes e o mesmo se encontra totalmente
restaurado, a ação e de enorme relevância para o conselho de cultura pois
o mesmo e responsável pelo Caminho Velho da Estrada Real que corta
nosso município e é por nós objeto de estudos e constante conservação.
Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião e eu
Angélica de Fátima Vieira Costa, secretária do Conseiho Municipal de
Cultura, lavrei a presente ata que lida e se aprovada será assinada pelos
demais membros.
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MISAEL CORRÊA JUNIOR
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ANGÉLICA DE FATIMA VIEIRA COSTA
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GERLADA CANDIDA DE SOUZA
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