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ATA Nº 106 

 

ATA DA CENTÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO E CONSULTIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE, M.G. 

 

Aos 03 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na sala de 

Reuniões na Sede da Prefeitura Municipal de Itapagipe, situado na Rua Oito nº 1.000, em 

Itapagipe MG todos os seguintes membros do Conselho: Presidente: José Salvador da Silva, 

brasileiro, casado, residente em Itapagipe, M.G., Rua A nº 25, CPF 813.938.066-00, 

Secretário: Secretário: Heloisa Barbosa Queiroz Groke, brasileira, casada, secretária , RG nº 

M-11.219.801, CPF nº 044.301.756-59,  residente na Avenida Jose Longuinhos de Queiroz, 

nº 5000, Bairro: Residencial Barbosa Soares, Itapagipe-MG, Lenira Carneiro Da Silva 

Assunção, brasileira, casada, servidora pública, RG nº M-4.134.260, CPF nº 608.617.036-34 

residente na Avenida 09, nº 706, Centro, Itapagipe MG; Cassiano Ricardo Martins De 

Souza, brasileiro, solteiro, servidor público, RG nº MG- 7.205.445/PCMG, CPF nº 

853.914.416-68, residente na Rua F, nº 25, Jeronimo Francisco Costa I, Itapagipe-MG; 

Débora Rodrigues Barbosa da Silva, brasileira, casada, servidora pública, RG nº 14.891.986, 

CPF 123.634.116-33, residente na Rua A nº 04, Jardim Menezes, Itapagipe/MG., Luiz 

Arthur Teixeira Cunha, brasileiro, solteiro, advogado, RG 16.315.648, e CPF nº 

098.720.836-57, residente na Rua 14 nº 745, centro, Itapagipe/MG., Claudio Groke, 

brasileiro, casado, Agropecuarista, RG nº MG 3.858.755, CPF nº 566.061.416-72 ,  

residente na Avenida Jose Longuinhos de Queiroz, nº 5000, Bairro: Residencial Barbosa 

Soares, Itapagipe-MG; Renata Queiroz, brasileira, divorciada, comerciante, RG nº MG 

13.526.449, e CPF nº 947.904.776-49, residente na Av. José Longuinhos de Queiroz nº 

5160, Bairro Residencial Barbosa Soares, Itapagipe/MG.; Também estavam presentes 

alguns membros da Secretaria Municipal de Cultura de Itapagipe, as Sras. Sheila 

Vasconcelos da Silva, Alia Freitas Garcia; O presidente iniciou procedendo a leitura da ata 

da reunião anterior que já havia sido aprovada e devidamente assinada no término da 

mesma. O presidente em ato contínuo informou aos Membros do Conselho que neste ano de 

2022 voltaríamos às atividades presenciais normalmente e ressaltou a importância de aplicar 

os recursos do ICMS Cultural em alguns bens patrimoniais tombados e ou inventariados, e 

dentre estes bens disse que a Prefeitura Municipal de Itapagipe investirá aproximadamente 

350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em forma de subvenção para o Sindicato Rural 

de Itapagipe para contratação dos shows de João Bosco e Vinicius e Yasmim Santos para se 

apresentarem na Expoita 2022, bem imaterial inventariado pelo Patrimonio Cultural, mas 

que tais recursos não sairia do Fundo; Continuando disse que quanto ao bem “Arraiá do 

Lageado” também seria investido aproximadamente 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 

reais), mas este sim sairia de recursos do Fundo, portanto precisava ser apreciado e 

aprovado pelos membros do presente Conselho; Que após o Conselho aprovou os 

investimentos por unanimidade; Após aprovado, o presidente colocou em pauta a escolha 

das atrações do “Arraia do Lageado 2022”, sendo colocado para verificação de agenda os 

artistas “Falamansa” e “Frank Aguiar”, e ainda “Trio Paradadura” a pedido do Sr. Prefeito 
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Municipal Ricardo Garcia, e o Conselho aprovou os nomes e que na próxima reunião a  

Secretária diria se conseguiu agendar algum deles; Que o presidente disse ainda que para a 

próxima reunião fosse convidados os responsáveis pelas Escolas e Entidades para acertarem 

sobre a realização do evento citado; O presidente ainda disse que há alguns anos a 

Assessoria que faz nosso Laudo Tecnico para o ICMS Cultural vem sugerindo a mudança 

de local para a realização do Arraia do Lageado, uma vez que o espaço é pequeno para 

acomodar o grande público que prestigia o evento, e ainda desta forma não deterioraria a 

Praça da Matriz e os Vitrais da Igreja da Matriz ambos bens inventariados, e sugeriu o 

Parque de Exposições Homero Santos local próprio para realização de grandes eventos, e 

desta maneira estaríamos promovendo a manutenção, salvaguarda e promoção do mesmo 

que também é inventariado; Que o Conselho analisou sobre a mudança de local da 

realização da festa e por unanimidade aprovaram, uma vez que o Arraia do Lageado está 

crescendo muito e neste ano de sua 20ª edição deveria ser especial, comentou a Conselheira 

Heloisa Groke; Em ato continuo o presidente passou a falar das ações de Educação e 

Difusão do Patrimonio Cultural, comentando que foi procurado pelo Mestre de Capoeira, de 

alcunha “Piaba”, para realização de aulas de capoeira nas oficinas de Artes de Itapagipe, e 

que o mesmo começaria ainda este mês, e o mesmo pediu que patrocinássemos os “abadas”, 

uma espécie de uniforme para praticar o esporte/dança, sendo 50 (cinquenta) uniformes com 

um valor aproximado de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) ; Que diante disso o 

presidente pediu ao Conselho que analisassem a aplicação, o que foi feito e aprovado pelo 

Conselho; Continuando o presidente disse que estaria,  juntamente com a Conselheira 

Heloisa Groke, se locomovendo até a Comunidade Ribeirão do Boi para entrevistar os 

moradores do local a titulo de promover mais uma ação de Salvaguarda e difusão do 

Patrimonio Cultural denomidada “Conhecendo o município”. Nada mais havendo, Eu, 

Heloisa Barbosa Queiroz Groke, secretária lavrei a presente ata que após lida, se aprovada, 

será assinada por mim, pelo Presidente José Salvador da Silva, e demais Membros. 

Itapagipe, 03 de março de 2021.  

 

Membros Efetivos: 

José Salvador da Silva:_______________________________________________________ 

Heloisa Barbosa Queiroz Groke _______________________________________________ 

Lenira Carneiro da Silva Assunção:____________________________________________ 

Cassiano Ricardo Martins de Souza:___________________________________________ 

Débora Rodrigues Barbosa da Silva:___________________________________________ 

Luiz Arthur Teixeira Cunha:_________________________________________________ 

Claudio Groke:____________________________________________________________ 

Renata Queiroz:___________________________________________________________ 

Coordenadora dos Projetos de Educação Patrimonial da Prefeitura de Itapagipe: 

Sheila Vasconcelos da Silva:___________________________________________________ 

Coordenadora das Oficinas de Artes Prof. Alcide Juca de Queiroz: 

Alia Freitas Garcia__________________________________________________________ 


