ATA DA 10ª(DÉCIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DE
PATRIMÔNIO CULTURAL DE TEÓFILO OTONI – COMPACTO-BIÊNIO 2013/2014
Aos 03 (três) dias do mês de julho de 2014, às 8:30 (oito e trinta) horas, na sede
da Casa da Cultura, situada à Rua Jair Werneck, 330 Bairro Cidade Alta, reuniuse o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Teófilo Otoni, como
notificado através de e-mail e telefone, para dar sequência aos assuntos listados
em ata do dia 08 (oito) de abril do ano corrente. Estavam presentes os
conselheiros: Sr. Giovani Cota (Empresário e Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico), Sra. Fany Moreira (Restauradora e Coordenadora
de Arte Sacra), Sr. Igor Sorel (arquiteto e funcionário público), Sr. Márcio
Astchim( Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural), e a Sra.
Rosilda Gonçalves Medeiros (Diretora da Casa de Cultura e Chefe da Divisão de
Cultura e Patrimônio Histórico). Nesse momento o Presidente do COMPACTO,
Professor Márcio Achtschim, abriu os trabalhos passando a palavra à Diretora
Rosilda Gonçalves Medeiros. A Diretora da Casa de Cultura e conselheira do
COMPACTO, Rosilda Gonçalves Medeiros confirmou o envio dos ofícios pela
Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico acordados na última
reunião. A conselheira comunicou também que foi efetuada a contratação da
Aliança de Minas, empresa que fará a consultoria técnica especializada relativa
ao Patrimônio Histórico e Cultural de T. Otoni-política cultural, Deliberação
Normativa(quadros, relatórios) 01/2012-CONEP. Em seguida, a conselheira
anunciou a demissão por parte do executivo do Sr. Marco Antônio Poubel,
então responsável pela sessão de patrimônio da Secretaria Municipal de Cultura
e Patrimônio Histórico ficando agora responsável por esse setor, a própria
senhora Rosilda Gonçalves de Medeiros, também Chefe da Divisão de Cultura e
Patrimônio Histórico do município, juntamente com a Sra. Maria Elizabeth
Figueiredo Utsch, também funcionária dessa Divisão. Em seguida o Presidente
do COMPACTO, Professor Dr. Márcio Achtschim, abordou a questão da reforma
da Praça Tiradentes. Segundo o conselheiro e secretário Giovane Cota, ela ainda
não tem data prevista para iniciar devido à demora no retorno da CAIXA, com
relação à adequação do projeto. Ele também comunicou que a Polícia Militar de
Minas Gerais assumiu a manutenção das câmeras do Projeto “Olho Vivo” que
será implantado aqui no município, o que ajudará a resolver a questão da
segurança no entorno da Praça Tiradentes, incluindo a Pujixá. Foi sugerido
também um contato com a Secretaria Municipal de Esportes para que
juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, fosse agendada uma reunião
com os skatistas que utilizam a Praça Tiradentes, para juntos desenvolver um
Projeto de conscientização e bom uso do patrimônio público, ou seja, de
Educação Patrimonial. Também ficou acordado que todos os conselheiros do

COMPACTO, assinarão um documento que será redigido pela Sessão de
Patrimônio da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico e

