
Ata da primeira reunião ordinária do ano de dois mil e dezessete, do Conselho Delibera· "º 
Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural - COM PAC do município de Caranaíba, que se ~u 

aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete) ás 14:00 h< as 

(quatorze horas), no salão nobre da prefeitura municipal de Caranaíba. A convocação pa a 

reunião se deu através de contato telefônico, realizado pela chefe do departamento Van« sa 

Regina de Souza Moreira. Presente, o prefeito Marcos Bellavinha, deu posse ao novo Cons« ho 

Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Caranaíba para o triênio 2017 /2019, a~ im 

constituído por seus titulares, suplentes e respectiva representatividade na comunid; le: 

Vanessa Regina de Souza Moreira (titular), representante da Superintendência Municipa de 

Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, Anjanael de Carvalho (suplente), representantes da Cân ira 

Municipal Josimar Gomes Dutra (titular), lrineu Henriques de Souza Filho (suple1 e), 

representantes da Superintendência Municipal de Educação Simone Cristina da Costa Cai 1to 

Souza (titular), Miriam Dutra de Faria Santos (suplente), representantes do Departamc 1to 

Municipal de Obras Valteci Pereira (titular), Leandro Gonçalves Miranda (suple1 :e), 

representantes das Entidades Responsáveis pela Promoção da Cultura, Esporte e Lazer >sé 
Teixeira Lopes (titular), José Márcio Almada, representantes de Entidades Religiosas Geniv Ido 

de Oliveira Coelho (titular), José Aristeu Fradice Júnior (suplente), representante~ da 

Superintendência Municipal de Finanças Alexandre Baêta de Rezende (titular), Rogério An irai 

Dutra (suplente). Após a posse, prosseguiu-se a eleição da diretoria do mesmo para o tri nio 

2017 /2019. Foram eleitos através de voto direto: Vanessa Regina de Souza Moreira, preside 1te, 

Simone Cristina da Costa Canuto Souza vice-presidente, Anjanael de Carvalho secretár '· A 

presidente Vanessa cumprimentou a todos e falou da importância do conselho para a pontu ção 

do ICMS cultural, além da importância da preservação dos bens do nosso município. 1 :ou 

marcada a próxima reunião para o dia 15 (quinze) de março, para tratar do Festival de Ba das 

da cidade. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que uma vez lida e se apro1 da, 
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Ata da segunda reunião ordinária do ano de dois mil e dezessete, do Con ~lho 

Deliberativo Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural denomi ado 

COMPAC do município de Caranaíba, que se deu aos 15 (quinze) dias dom s de 

março do ano de 2017 (dois mil e dezessete), ás 14:00 (quatorze) horas no :i.lão 

da prefeitura municipal de Caranaíba. A convocação se deu através de co tato 

telefônico pela Secretária de Cultura Vanessa Regina de Souza Moreira. Pres ntes 

os seguintes conselheiros: Vanessa Regina de Souza Moreira, Josimar G mes 

Dutra, Simone Cristina da Costa Canuto Souza, Leandro Gonçalves Mir< 1da, 

José Márcio Almada, Genivaldo de Oliveira Coelho, Alexandre Baêt de 

Rezende. Após agradecer a presença de todos, a presidente informou e, te o 

Festival de Bandas será realizado no mês de maio. Os membros decidiram e le o 

evento acontecerá nos dias cinco, seis e sete de maio. O evento será reali ado 

juntamente com a Sociedade Musical Gloriense. Ficou decidido que a abe :ura 

do evento terá uma atração cultural, valorizando os talentos da terra. No sá ado 

durante o dia, a conselheira Simone, sugeriu que fosse inserida tma 

programação com apresentações de Capoeira e Congado. No domin o a 

programação começará com o café das bandas, depois a formação do bane fo e 

desfile pelas principais ruas da cidade. Logo após o desfile, almoço pa: t os 

músicos. A programação seguirá com uma apresentação individual de ada 

banda presente. Será feita uma homenagem para a Sociedade Musical Glori nse. 

Assim ficou decidida toda a programação do evento que terá o intuito deres, atar 

e valorizar a cultura musical no nosso município. Nada mais havendo a ti ttar, 

lavrou-se a presente ata, que uma vez lida e se aprovada, se á por mim e de 1ais 

membros deste conselho assinada. . /. 
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