CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ

ATA N9 80 (oitenta).
Aos 17 (dezessete) dias do mês de Novembro do ano corrente de
2016 (dois mil e dezesseis), as 17:00H (dezessete), reuniram-se os
membros do Conselho Municipal de Cultura, à praça Severiano Antônio da
Costa, Ng 55 (cinquenta e cinco), sede da Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo, conforme foi convocado por carta 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 secretario de cultura), Misael Corrêa Junior
(conselheiro e autônomo), Vicentina Sebastiana Magalhães (conselheira e
secretária de educação), João Batista de Souza (secretário e autônomo),
Walter Aureliano Pires de Souza (conselheiro e tesoureiro), Celmo Ribeiro
de Lima (secretário de agricultura e meio ambiente e conselheiro),
Geralda Cândida de Souza (conselheira e servidora pública) e Angélica de
Fátima Vieira Costa ( professora e secretária do conselho de cultura).
Conforme convite e como é de costumeiro nas demais reuniões do
referido Conselho de Cultura, o senhor Marcos Antônio da Costa, abriu a
reunião saudando com boas vindas a todos os conselheiros, agradecendo
por sua presença, e mais uma vez ressaltando conforme tem feito nas
demais reuniões, a importância para a manutenção do Conselho de
Cultura em funcionamento, e deixando bem frisado que o mesmo exerce
nos trabalhos desenvolvidos pelo município na área de cultura em geral e
que muito contribui par o desenvolvimento intelectual de nossa cidade.
Em tempo foi colocado pelo Sr. presidente Marcos Costa que a
arquiteta Ana Luisa Gomes Coelho, membra da equipe da Secretaria de
Cultura, desenvolveu no ano de 2016 (dois mil e dezesseis) a atualização
de algumas fichas de inventário incluindo algumas edificações e parte do
acervo da igreja Matriz de São Brás, os conselheiros aprovaram por
unanimidade esta etapa de atualização do inventário e a divulgação da
lista dos bens já atualizados que serão disponibilizados no site da
Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí.
No momento o conselheiro Sr. João Batista sugeriu que fosse
lavrado em ata que todos os conselheiros deveriam ter uma lista dos bens
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tombados e inventariados para que os mesmos pudessem atuar como
fiscais no que tange o seu estado de conservação, e que também
pudessem atuar como multiplicadores da real necessidade de conservação
do patrimônio cultura! de nosso município, sendo acatada a sugestão do
nobre conselheiro em comum acordo com todos foi sugerido pelo Sr.
Marcos Costa que fosse providenciado pela equipe da Secretaria de
Cultura o documento ora solicitado.
No momento o Sr. Marcos Costa ressaltou que gostaria de participar
a todos que os resultados do festival cultural "SB VIBE FESTIVAL DE
CULTURA" realizado nos dias 11, 12 e 13 (onze, doze e treze) de
Novembro transcorreu perfeita mente e que foi alvo de muitas criticas
positivas, muitos elogios por parte dos participantes, artistas, monitores e
populares em geral e que o evento teve entre outros como programação,
show de lançamento do CD SIMPLESMENTE VIVA da banda MONSTER
composta por músicos de nossa cidade unindo o rock com a música
clássica da Escola de Música e Coro de Orquestra, concerto de violão
clássico com o músico Vitor Maia na Igreja Matriz, show com a seresta
RIOS AO LUAR em um restaurante da cidade, show com o grupo vocal
HARMONIA composto por mulheres de nossa comunidade e para encerrar
grande show com a UNIÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA e paralelo a isso e
como atividade de educação patrimonial foi ministrado a todos os
presentes diversas oficinas como, Dança, Capoeira, Bateria, Guitarra,
Violão, Iniciação vocal entre outros, podendo contar com cerca de 100
participantes das oficinas sendo apresentado a eles um pouco do universo
artístico dando a todos a oportunidade de continuar naquilo que melhor
se adaptarem.
No momento foi colocado pelo Sr. Marcos Costa Presidente do
Conselho que o maestro da União Musical Santa Cecília foi procurado em
reunião para tratarmos de assuntos referentes a apresentações da mesma
ficando então acordado entre ambos que a mesma faria uma
apresentação de Natal, alguns ensaios em praça pública estreitando as
relações da mesma com os munícipes, e começou a se definir as bases
para o Festival de Bandas que ira acontecer em Julho de 2017 (dois mil e
dezessete) com dia a ser definido no começo do ano.
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Em tempo o Sr. presidente Marcos Costa pediu a palavra a todos
fazendo um apanhado geral de todas as ações do Conselho Municipal de
Cultura no ano de 2016 (dois mil e dezesseis), chegando a conclusão de
que passamos por um ano de muitas dificuldades no senário macro
econômico não só do Brasil mais de todo o mundo e que mesmo mediante
todas as dificuldades conseguimos investir na conservação dos bens
culturais de nosso município, realizarmos eventos em todas as vertentes
culturais possíveis, atividades de educação patrimonial com o apoio da
sociedade civil, ação pioneira em nossa cidade, atividades culturais como
peças teatrais com o apoio de empresas locais e em conjunto com o
Conselho de Cultura que presta relevantes serviços a comunidade
mantermos intactos os traços culturais de nossa querida Suaçuí, por fim
desejando a todos um feliz natal e renovando os votos de um ano
vindouro repleto de realizações ressaltando que gostaria muito de poder
contar com todos no pleito de 2017 (dois mil e dezessete).
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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