Ata da Décima quinta
reunião ordinária do Conselho Municipal do
Patrimônio Cultural de Carneirinho. Ao primeiro de outubro de dois e
quatorze, `as cartoze horas na sede do Museu Emídio José de Socorro,
situado à Rua Antonio das Graças Oliveira, número quatrocentos. Reúnem
os conselheiros: Edna Martins Maia (Presidente do Conselho); Maria
Conceição Ribeiro Pinheiro Ferreira (Vice presidenta); Janice Gonçalves de
Queiroz e Geraldina Aparecida de Oliveira (Representantes dos professores);
Márcio Luiz Lopes (Representante da Imprensa); Sra. Devanilda Paula dos
Santos Silva (Suplente do Representante do Esporte); Lindomar Gonçalves
Souza (Representante da Secretaria Municipal de Obras). O convite foi feito
por meio de mensagem eletrônica e confirmada a presença por telefone. O
assunto em pauta: bens a serem inventariados. Na reunião do dia doze de
junho decidimos que iríamos inventariar: uma cerca de pedras, vestígios de
uma fazenda, caçamba, festa da Ruivinha e Mutuca. Sra. Edna informou que
na Rodada de Belo Horizonte Marília pediu muita atenção ao elaborar uma
ficha de inventário, observar se realmente o bem apresenta todos os
requisitos necessários, pediu cautela aos municípios. Em sua opinião acha
importante inventariar a Cerca de Pedras, a Fazenda onde há os vestígios, a
caçamba e uma das festas Ruivinha ou Mutuca. Comentou sobre a família
do Sr. Olegário que faz rapadura conservando a tradição do pai (que fazia
rapadura e pinga), a pinga ele faz de vez em quando mas a rapadura todo
ano a família reúne e produz.Eu sugeri inventariar o Cruzeiro da fazenda
onde origniou a Vila Carneirinhos, fato importante descoberto no passeio do
projeto Educar. Sra. Edna lembrou aos conselheiros que ao elaborar o Dossiê
de Tombamento encontrou um mapa antigo na Secretaria de Obras,
também acha importante ser inventariado depois emoldurar e colocar aqui
no Museu. Sra. Maria Conceição sugeriu uma visita a Escola Estadual Bom
Sucesso, onde há livros antigos de fundamental importância na nossa
história. Lembrou de um em especial que precisa ser restaurado para
preservar os dados da época (1962 mais ou menos). Depois de uma boa
conversa e várias recordações os conselheiros decidiram incluir na lista dos
bens inventariados: O Cruzeiro(Estrutura Arquitetônica e Urbanística), o
cemitério da Mutuca e a caçamba, o livro da escola e o Mapa (Bens Móveis e
integrados), Rapadura(Modo de Fazer). Além dos aprovados em reunião
anterior: A cerca de pedras e os Vestígios da Fazenda do Sr. Izoldino, Festa
da Mutuca. Quanto às fichas de revisão faremos a ficha da Escola Estadual
Bom Sucesso e Figueira(devido à poda), aprovada pelo conselho em dez de
abril. A presidenta informou que dia três de Novembro irá participar do
curso “Gestão do Patrimônio Arqueológico” em Ituitaba-MG, valendo
pontuação no quadro I. Perguntou a todos se há algum assunto a ser
discutido e os conselheiros disseram que não. Nada mais havendo a tratar a
presidenta encerrou a reunião agradecendo a todos os presentes, ata
lavrada, lida e assinada por mim Janice Gonçalves de Queiroz e todos
presentes acima citados.

