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Diciembre 1993
Comissão Directora do Comitê de Conservação

A cada reunião trienal é eleita uma Comissão Diretora do Comitê, composta pelo
presidente mais 7 membros eleitos, tendo ainda o Diretor do ICCROM como membro ex-officio, o
Secretario Geral do IIC como observador, e dois membros "co-optados."
Para o período 1993-1996, um dos membros eleitos da Comissão Diretora é o Professor
Luiz A. C. Souza, do Centro de Conservação e Restauração de Bens Móveis (CECOR) da
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. Luiz A. C. Souza, é graduado em Química pela
Universidade Federal de Minas Gerais com Mestrado pela mesma universidade, e atualmente é
pesquisador convidado do Instituto Getty de Conservação. O Profesor Souza é o primeiro
membro latinoamericano eleito como membro da Comissão.
A Comissão Diretora do ICOM-CC se reune no mínimo uma vez por ano para discutir diversos
assuntos como organização da próxima reunião trienal, re-organização dos grupos de trabalho,
colaboração com outras instituções que atuam na área, etc. A última reunião da Comissão
ocorreu em Londres, nos dias 11, 12 e 13 de novembro.
O Prof. Luiz A. C. Souza se candidatou a Comissão
Diretora do ICOM-CC porque
acredita ser possível contribuir positivamente para as discussões e atividades do Comitê, tendo a
perspectiva do profissional que trabalha e atua na América Latina. Sua experiência na área de
ensino, pesquisa e prática de conservação no Brasil, poderá ser de importância quanto às
discussões relativas à definição de critérios e ações para o desenvolvimento da conservação de
um ponto de vista global.
Ele espera também, através de sua atuação na Comissão Diretora do ICOM-CC, poder
contribuir para uma maior interação entre os diversaos grupos de profissionais nos vários paises
da América Latina. Considera que o progresso da conservação nestes paises passa
necessariamente pelo caminho de cooperação entre os profissionais das várias instituições
espalhadas pelo continente através da execução de projetos em conjunto, para que possam
conhecer cada vez mais e trabalhar para a solução dos problemas comuns.
Favor contactar o seguinte endereço para mais informações/ sugestões: Luis A. C. Souza:
[ Volver INDICE GENERAL ]

