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ATA DA CENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO E CONSULTIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE, M.G. 

 

Aos 20 dias do mês de julho 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 se faziam presente nesta 

reunião a Coordenadora dos Projetos de Educação Patrimonial da Prefeitura de Itapagipe: 

Sheila Vasconcelos da Silva e a Coordenadora das Oficinas de Artes Prof. Alcides Juca de 

Queiroz. 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 começou 

apresentando um projeto de intervenção para melhorias no local denominado Lago Castro, o 

qual se encontra dentro da área de proteção pelo tombamento cultural; Que no local será 

feita a limpeza de todo o lago bem como a urbanização e paisagismo do mesmo, Que o 

projeto foi apresentado a pedido do Prefeito Municipal Ricardo Garcia ao Conselho para a 

analise e aprovação o que foi aprovado por unanimidade. Continuando o Presidente passou 

a falar dos gastos que tivemos com a realização do “Arraiá do Lageado 2022”  apresentando 

aos Membros do Conselho para aprovação, Que foi feito a Licitação de uma empresa 

especializada para realização deste evento juntamente com a Secretaria Municipal de 

Cultura, e foi contratada a empresa “André Luiz de Paula ME” CNPJ 11.751.696/0001-04,  



com endereço na Avenida 09, 1147 em Itapagipe, pelo valor total de R$ 175.000,00 (Cento 

e setenta e cinco mil reais) que prestou os seguinte serviços: locação do palco e cobertura, 

Contratação da equipe de Seguranças, hospedagem dos músicos e equipe de apoio, refeição 

e lanche dos artistas e equipe de apoio, traslado dos músicos, locação da sonorização e 

iluminação completa do evento, locação dos 03 (três) painéis de led, contratação de equipe 

para transmissão em tempo real para os telões, locação de tablado para as apresentações 

artísticas e Casamento Caipira, ajuda de custo para a realização do Casamento Caipira, para 

aquisição de materiais para a decoração (confecção de: balaios, peneiras, flores de papel, 

bandeirinhas de tecido nas cores típicas de temas tradicionais) e ornamentação de todas as 

tendas, palco e de todo o espaço do Parque de Exposições, onde foi realizado o Arraia do 

Lageado; contratação dos locutores do evento, contratação da Banda Evolução, banda 

tradicional que apresenta desde o primeiro Arraia do Lageado, colocação e alimentação do 

Camarim de todos os artistas na sexta e no sábado; Contratação de Dois DJs para Sexta-feira 

e dois Djs para o Sábado, Contratação de dois shows de duplas da região para Sexta e para 

Sábado; Também foram feitas licitações para a contração de outros serviços conforme 

seguem: Locação de 400 (quatrocentos) jogos de mesas no valor de R$ 9.064,07 (Nove mil 

e sessenta e quatro reais e sete centavos) para acomodação das pessoas no local; Locação de 

um (01) Gerador de Energia de 600 wats no valor de R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos 

reais) para alimentar a energia do palco; Contratação de um Show Artistico com a Banda 

Millenium no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) para apresentação na Sexta 

feira do evento, Contratação de Show com Trio Paradadura no valor de 81.753,00 (Oitenta e 

um mil e setecentos e cinquenta e três reais) para apresentação no sábado do evento; Que os 

valores mencionados foram devidamente analisados e aprovados por todos os membros 

deste Conselho; Quanto a Locação das Tendas para a barracas das entidades e dos 

Banheiros Quimicos foi paga pela Prefeitura e não pelo Fundo. Após todas as despesas 

serem analisadas foram aprovadas por unanimidade pelos membros do Conselho; O 

Presidente informou da presença do Historiador da RM Cultural, Albert Drummond, que 

esteve preente no evento para elaborar o laudo técnico; Que o mesmo participou nos três 

dias do evento. Dando continuidade o Presidente passou a falar da realização do 20º 

Encontro de Bandeiras de Itapagipe, na Capela de Santos Reis, que será realizado no 

primeiro domingo de agosto de 2022, ocasião que receberá várias Companhias de Folia de 

Reis e Congado da Região, informando sobre o bem imaterial que é inventariado pelo 

Patrimonio Cultural de Itapagipe e que apesar de não serem usados recursos do Fumpac, 

terá todo o apoio da Secretaria Municipal de Cultura; Em seguida também passou a falar do 

VII Encontro Cultura, Ecologico e Turistico de Itapagipe – SOS Rio Grande 2022, que será 

realizado nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2022, que apesar de trabalhar o Rio Grande, bem 

natural inventariado pelo Patrimonio Cultural de Itapagipe, não usará recurso do Fumpac e 

sim do Fumtur; O conselho por unanimidade afirmou que qualquer projeto relacionado ao 

Patrimonio Cultural de Itapagipe será consideravelmente aceito por todos; Que tanto o SOS  
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Rio Grande como o Encontro de Bandeiras fará parte das Ações de Patrimonio Cultural em 

2022; Nada mais havendo, Eu, Heloisa Borbosa 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,  20 de julho de 2022.  

 

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:_________________________________________________ 

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__________________________________________________________ 
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