Notícias/ Cidades
02 de Agosto de 2013

MARATONA CULTURAL: Pós-Conferência será
realizada para definir propostas de Matozinhos
A maratona para discussão dos quatro eixos temáticos e elaboração do
Plano Municipal de Cultura terá mais quatro dias

Depois de mais um dia da III Conferência Municipal de Cultura na cidade de Matozinhos com
pouco público, a Subsecretária e Presidente do Conselho, Adma Aparecida Silva, propôs a
realização de uma Pós-conferência na tentativa de juntamente com os membros do conselho e
os interessados, definirem as propostas do município dentro dos quatro eixos (Implementação
do Sistema Nacional de Cultura; Produção Simbólica e Diversidade Cultural; Cidadania e
Direitos Culturais; Cultura e Desenvolvimento) e seus subeixos. Cada tópico será discutido de
terça-feira a sexta-feira da próxima semana, respectivamente.
A reunião da quinta-feira (1º de agosto) iniciou com a composição de mesa dos Conselheiros
de Cultura. Além da presidente, marcaram presença o vice-presidente do conselho Isaias
Clemente, a secretária Maria José Martins, os demais membros Pollyana Andreys, Giovane
(Ita) Ferreira, Elizabeth Expedito Batista (Bethinha) e o representante do executivo Alexandre
Dinis.
O patrimônio histórico cultural de Matozinhos mais uma vez foi o foco da palestra inicial, desta
vez com a Doutora em Arqueologia da UFMG, Alenice Baeta, que falou sobre a riqueza dos
sítios arqueológicos da cidade, sendo o maior da região cárstica de Lagoa Santa. O Distrito
Mocambeiro novamente foi o destaque do assunto devido ao sítio arqueológico de Cerca
Grande, único tombado em Minas Gerais, mas que falta um sistema de visitação.
Alenice Baeta disse que a única gruta da cidade em condições de visitação é a Gruta do Ballet
e que deveria ser mais utilizada pelas instituições de ensino: “A Lafarge não está fazendo favor
algum em permitir a visitação porque é um patrimônio do município que eles ocupam e é o

mínimo que fazem”, afirma a doutora da UFMG.
Também foi realizada a eleição do Delegado que irá acompanhar a subsecretaria de Cultura na
Conferência Estadual de Cultura, sendo escolhida entre três candidatos a jornalista Pollyana
Andreys, membro do conselho.
Adma finalizou a reunião convocando os conselheiros para participarem das reuniões de
discussão dos eixos durante a próxima semana (terça a sexta, as 19h) e convidando
novamente todos os envolvidos no meio cultural para participarem da discussão, sendo a
última tentativa na elaboração do Plano Municipal de Cultura válido por 10 anos. Antes da pós
conferência, já foi realizado 10 reuniões setoriais, pré-conferência e dois dias de conferência
municipal, disse a subsecretária da prefeitura de Matozinhos.
Da redação
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