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ATA REUNIÃO  
ECOMUSEU 

 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 19h00min, de 

forma online, pela plataforma do Google Meet, link meet.google.com/rxz-dsdf-pya, 

reuniu-se o Conselho do Ecomuseu, nomeados pelo Decreto n. 009/2022, 

especificamente o Sr. Cláudio Lottin; Sra. Luciana Paz Martins; a Secretária do 

Turismo, Sra. Annye Mayara Bittencourt Bagio, Sra. Soraya Curcio Librelato e a Sra. 

Ana Cristina C. Melo, para deliberar acerca do andamento dos trabalhos do 

Ecomuseu. A Assessora Jurídica do Município, Ana Cristina Corrêa de Melo, abriu a 

reunião expondo acerca da necessidade de troca de dia da reunião para as segundas-

feiras e fixando o horário para às 19h30. Na sequência o Sr. Claudio Lottin concordou 

com a proposta e destacou, também, a necessidade de ser firmada parceria com a 

UNIBAVE para que seja realizada uma assessoria técnica, uma troca de 

conhecimento científico no assunto com a academia. Além disso, o Sr. Cláudio 

destacou a necessidade de o Ecomuseu contar com um Museológo. A assessora 

jurídica também apontou que esteve reunida com a Secretária de Educação, à época, 

Sra. Samira da Silva, que propôs a ideia de o Ecomuseu elaborar uma cartilha 

educativa para conscientizar os alunos da rede pública municipal acerca do 

Ecomuseu. Para isso, a Sra. Ana destacou a necessidade de instituir um grupo 

responsável para dar encaminhamento ao projeto, principalmente, no que diz respeito 

ao conteúdo a ser inserido na cartilha. Ainda, foi solicitado ao grupo e o Sr. Cláudio 

Lottin se colocou à disposição para trazer documentos que narrem a história do 

Ecomuseu, a fim de ingressarmos judicialmente.  Por último, foi destacado a nova 

composição do Conselho pelo Decreto 009 de 2022. Assim, aproximadamente às 20h, 

o Conselho encerrou a reunião e lavrou a presente ata. Reunião completa gravada no 

link: 

https://drive.google.com/file/d/1UJehhYByi5gsPCn2kjcPnRVs49e3nQQG/view?usp=

sharing 
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