
Conselho Municipal de Patrim6nio Cultural
Santo Antonio do Aventureiro - MG

Ata da 3a (segunda) reuniao ordinalia do Conselho Municipal do Patrin6nio Cultural de Santo

Ant6nio do Aventureiro  do ano de 2017.  Aos  30/11/2017 (trinta de novembro de dois nil e

dezessete),  as  17  (dezessete)  horas,  na  sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Santo  Ant6nio  do

Aventureiro,  a  rua  Carlos   Torres,   n°  45,   centro,  reuniram-se   os  membros  do  Cousemo

Municipal  do  Patrim6nio  Cultural  de  Santo  Ant6nio  do  Aventureiro,  em  atendimento  a

convocaeao  de  sua  Presidente  Adriana  Carminate  Almeida  Furtado,  na  forma  regimental.

Presentes  a  reuniao  os  seguintes  membros  efetivos  do  Conselho  Municipal  do  Patrim6nio

Cultural nomeados pela Portaria Municipal n° 3 lA, de  15 de mar9o de 2017: Representando

a Secretaria Municipal de Administra¢ao:  1 (urn) Rozimar Luiza Martins C6nsoli, membro

efetivo;   Representando   a   Secretaria   Municipal   de   Educa9ao:   2   (dois)   -      Adriana

Carminate  Almeida  Futado,  membro  efetivo,   chefe  do   Setor  de  Patrim6nio  Cultural   e

Presidente   deste   Conselho;   Representando   o   Legislativo   Municipal:   3   (tres)   Kamila

Aparecida  Pires  Felicio,  membro  efetivo;     Representando  a  Escola  Estadual  Miranda

Manso: 4 (quatro) Marcelo Furtado Netto, membro efetivo; Representante dos Profissionais

Liberais do Municipio:  5  (cinco) C16rio Jose Guerra Rios,  membro efetivo; Representante

da    Sociedade    Civil:    6    (seis)    Marcela    Pires    Rezende    Almeida,    membro    efetivo,

Representante   da   Secretaria   Municipal   de   Cultura:   7   (sete)   Luciana  Ferreira  Rios,

membro  efetivo  e   auxiliar do Setor Municipal de Patrim6nio  Cultural de  Santo Ant6nio  do

Aventureiro.    Havendo   qu6run   suficiente    a   Presidente    deu   por   aberto   os   trabalhos

agradecendo a presen¢a de todos. Prosseguindo solicitou a mim,  Secretalia,  Luciana Ferreira

Rios  para efetuar a  leitura da ata anterior para que  fosse  feita as  corre€6es  ou  alterac6es  de

acordo  com  a  vontade  dos  participantes.  Ap6s  a  leitura,  por unanimidade,  a  ata  da reuniao

anterior  foi  aprovada.  Dando  continuidade  a  reuniao,  a  Presidente  passou  a  tratar  do   10

(DrLmof:ro) iussurito dal pglut3^.. Aprova¢ao do Plano de lrrventdrio de Protecdo do Patrim6nio

Cultural   e   sua   divulga¢do,.   T   (segundo)   a,ssunto   di\  pz\uti\..   Aprecia¢do,   discussdo   e

aprova¢ao das ac6es de Educa¢ao Patrimonial e Difusao realizadas no presente ar.o de acao

e prcserva€fro.    30 (terceiro) assunto da pauta:   4ss#7.Jas c!e z.#feresse gercw's.   Ap6s  leitura

da  pauta  a  Presidente  passou  a  tratar  do  1°  ®rimeiro)  assunto  da  pauta:  Aprovoc&o  do

Plano  de  lirvent&rio  de  Prote¢ao  do  Patrim6nio  Cultural  e  sua divulgacao;  A presiderlte e

chefe do Setor Municipal de Patrim6nio Cultural de Santo Ant6nio do Aventureiro utilizou de

urn projetor multimidia para apresentar a finalizapao do Plano de  Inventdrio, uma vez que ja
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era de  conhecimento  dos  Conselheiros, pois  colaboraram em  sua elaboragao.  A medida em

que   ia   se   dando   a   apresentapao   era   aberto   para   debates   e   esclarecimentos   entre   os

conselheiros.  Finda  a discussao  a  Presidente  colocou em  votapao.  Este por unanimidade  foi

aprovado. Esgotado o  10 assunto a pauta a Presidente passou a tratar do 2° (segundo) assunto

del I)trula,.. Apreciaqdo,  discussdo e aprova¢do das ac6es de  Educa¢do Patrimonial e  Drfusdo

red/j.zcrdas #o prese#/e a#o c7e apGo  e preservcl€Go.  Tamb6m a Presidente utilizou de recurso

de  projegao  para  melhor  apresentar  os  relat6rios  elaborados  da  Educagao  Patrimonial  e

Difus5o. Tambem durante a apresentapao foi franqueado o debate em que foram comentadas

todas as ag6es. Finda a discussao a Presidente colocou primeiranente as Ac6es de Educagao

Patrimonial  em  votapao  e  ap6s  as  A¢6es  de  Difusao.  Ambas  foram  aprovadas  tanb6m  por

unanimidade.  Vale ressaltar que foi muito  comentada a. apao de Difusao  "Cinema na Roca"

em  que  nossa  riqueza  cultural  muito  p6de  ser  contemplada,  difundida  e  valorizada.  Ato

conti'nuo  a  Presidente  passou  a  tratar  do  3°  (terceiro)  assunto  da  pauta:    .4sf##fas  de

I.#/ercjrjre  gercrj.I.        Solicitou  aos  presentes  se  havia  mais  algum  assunto  de  interesse  do

Conselho a ser discutido. Ningu6m se manifestou. Assim a Presidente suspendeu a sessao por

urn  momento  para   que   eu,   Secretala,   pudesse  terminar  a   elaboragao   da  presente   ata.

Elaborada  a  ata,  novamente  a  sessfo  foi  reaberta  e  a  ata  foi  lida  para  que  fosse  feita  as

correc6es  ou  alterag6es  de  acordo  com  a  vontade  dos  participantes.  Ap6s  a  leitura,  por

unanimidade, a ata da reuniao foi aprovada. Nada mais havendo a ser tratado a Presidente deu

por  encerrada  a  reuniao  e  a  presente  ata  sera  assinada  por  mim,  Luciana  Ferreira  RIos,

Secretina, pela Presidente Adriana Carminate Almeida Furtado e demais participantes.

Nome Legivel Assinatura

Conselheira Presidente, Adriana Carm inate Almeida
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Conselheira Rozimar Luiza Martins C6nsoli
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Conselheiro Marcelo Furtado Netto
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