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ATA Nº 91 

 

ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO E CONSULTIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE, M.G. 
 
Aos 10 dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala da 
Secretaria Municipal de Cultura, no Centro de Cultura e Eventos Dep. Narcio Rodrigues, 
situado na Rua Dez nº 545, em Itapagipe MG todos os seguintes membros do Conselho: 
Presidente: Miralda Carneiro Silveira Barbosa, brasileira, casada, residente na Av. 13 nº 368 
em Itapagipe, M.G., portadora de CPF 024.376.576-22; Secretário: José Salvador da Silva, 
brasileiro, casado, residente em Itapagipe, M.G., Rua A nº 25, CPF 813.938.066-00; 
Membros Efetivos Titulares: Clarice Maria Roldão, brasileira, casada, residente em 
Itapagipe, M.G., Av. 09 nº 706, CPF 608.617.036-34; Jonata Pedro de Carvalho, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Av. 05, n 750 em Itapagipe MG., portador do CPF 
090.382.336-55; Keystone Agreli Borges, brasileiro, solteiro, residente em Itapagipe, M.G., 
CPF 031 857 016 58; Regiane de Freitas Maia Franco, brasileira, casada, residente em 
Itapagipe, M.G., CPF 988 328 836 00; Priscila Silva de Queiroz, brasileira, casada, 
residente e domiciliada na Rua C n 485, Jd Menezes, em Itapagipe MG., portadora do CPF 
071.893.866-61; Fransérgio de Oliveira Borges, brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Fazenda Ribeirão do Boi, em Itapagipe MG., portador do CPF  062.292.336-65; Ruben 
Rodrigues Morais, brasileiro, casado, residente em Itapagipe, M.G., CPF 457 521 686 00; 
mais uma vez se faziam presentes alguns Membros da Comissão Organizadora de Eventos 
Artísticos e Culturais da Prefeitura Municipal de Itapagipe, sendo eles, os Senhores: 
Antonides Cordeiro da Silva; Célio Alves da Cunha; Flávia Marques Cardoso; Marcio 
Garcia de Freitas; Álvaro Menezes de Queiroz; Alessandra Queiroz Furtado; Selma 
Gonçalves; Simone Barbosa Duarte Ferreira; Sonislei Gomes Gonçalves, para comentarem 
sobre a realização do Arraiá do Lageado 2019, os pontos positivos, os pontos negativos e o 
que poderia haver de mudança para os próximos anos; A presidente iniciou procedendo a 
leitura da ata da reunião anterior que já havia sido aprovada e devidamente assinada no 
término da mesma. Dando continuidade a presidente agradeceu a presença, mais uma vez 
dos membros da Comissão de Eventos da Prefeitura de Itapagipe, e parabenizou pela bela 
festa que foi o Arraiá do Lageado 2019, e que os resultados superaram as expectativas, um 
sucesso, e falou que ouviu muitos elogios a respeito das atrações, das barracas e dos 
enfeites, e diante disso agradeceu o apoio de todos os Membros do Conselho e o esforço e 
trabalho em equipe dos Membros da Comissão de Festa, e como os mesmos estavam 
presentes na reunião, fez questão de agradecer individualmente a todos. Falou ainda que 
para esse ano devemos comprovar a execução de alguns itens elencados no Cronograma do 
Plano de Valorização e Salvaguarda que constam no exercício de 2029, referente ao 
exercício de 2021, e é de suma importância a comprovação dos mesmos. E continuou 
explicando da execução dos mesmos: das Medidas apontadas no exercício de 2020, foram 
todas executadas; A Presidente relatou que o ponto mais positivo do evento foi a 
participação dos artesãos que expuseram seus produtos no Arraiá  e tiveram dessas barracas 
os maiores elogios, foi uma parceria produtiva, afirmou. Falou também que para que o  



 Concurso de Quadrilhas tivesse mais grupos na disputa, fizemos vários convites via 
telefone e e-mail, para várias cidades da região, e muitas lamentaram por não poderem estar 
aqui neste ano de 2019, Que participaram do Concurso esse ano as cidades de Icém/SP e 
Itapagipe, as cidades de Planura, Frutal, Paulo de Faria, São Sebastião do Pontal, 
Carneirinho, São Francisco de Sales nos agradeceram o convite e comunicaram que querem 
vir nos anos vindouros; Quanto a divulgação e promoção da festa foi feita no site da 
Prefeitura (que será alimentado com fotos do evento), pela página da Prefeitura de Itapagipe 
no Facebook, pelo Jornal Impacto e pela Rádio ItaNews FM; Quanto a reunião da comissão 
organizadora. Escolas e entidades, fizemos o convite aos mesmos, os quais se fizeram 
presentes nesta reunião do COMPAC; Prosseguindo a reunião a presidente passou a falar da 
7ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, que acontecerá em todo o mês de 
Agosto e que é de suma importância a participação do município de Itapagipe, e perguntou 
ao Sr José Salvador que é o responsável pelas ações de Patrimonio Cultural o que teria de 
sugestão para esta edição, e o mesmo disse que iríamos participar com 02 (duas) ações, as 
quais seriam, o 19º Encontro de Bandeiras da Capela de Santos Reis que acontecerá no dia 
04 de Agosto próximo, na Capela de Santos Reis, e que como o tema da 7ª Jornada é 
Culinária e Patrimônio, essa ação terá como ponto forte a preparação do almoço que será 
servido aos Foliões, disse ainda que entrou em contato com a Astra, associação detentora do 
bem inventariado, para que pudessem melhor organizar a ação, a segunda ação será o 
Patrimonio de Portas Abertas nos dias 27, 28 e 29 de Agosto na Casa da Cultura “Dona 
Fatinha” e na Capela de São Bom Jesus da Lapa, Bens Materiais Tombados no Municipio 
de Itapagipe. Que a presidente colocou em pauta alguns gastos com a 7ª Jornada do 
Patrimonio Cultural de Minas Gerais, os quais seriam: R$ 6.720,00 (seis mil e setecentos e 
vinte reais) referentes a locação de 03 (três) tendas 10x10 e 06 (seis) Banheiros químicos; 
R$ 7.000,00 (sete mil reais) referente a locação de Palco com cobertura na medida de 
10x10; R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes a locação de sistema completo de som; A 
presidente disse que todos esses valores deverão serem pagos através da Conta específica do 
Fundo, o que foi aceito e aprovado por todos os Membros do Conselho. Nada mais havendo, 
Eu, José Salvador da Silva, secretário lavrei a presente ata que após lida, se aprovada, será 
assinada por mim, pela Presidente Miralda Carneiro Silveira Barbosa, e demais Membros. 
Itapagipe,  10 de julho de 2019.  
 
Membros Efetivos: 

 

Miralda Carneiro Silveira Barbosa:______________________________________________ 
José Salvador da Silva:_______________________________________________________ 
Clarice Maria Roldão:________________________________________________________ 
Jonata Pedro de Carvalho:_____________________________________________________ 
Keystone Agreli Borges:______________________________________________________ 
Regiane de Freitas Maia Franco:________________________________________________ 
Priscila Silva de Queiroz:_____________________________________________________ 
Fransergio de Oliveira Borges:_________________________________________________ 
Ruben Rodrigues Morais:_____________________________________________________ 
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Membros da Comissão Organizadora de Eventos Artisticos e Culturais 2018 e 2019 

Antonides Cordeiro da Silva:_______________________________________________ 
Célio Alves de Souza:________________________________________________________ 
Flávia Marques Cardoso:_____________________________________________________  
Marcio Garcia de Freitas:_________________________________________________ 
Álvaro Menezes de Queiroz:______________________________________________ 
Alessandra Queiroz Furtado:__________________________________________________ 
Selma Gonçalves:___________________________________________________________ 
Simone Barbosa Duarte Ferreira:_____________________________________________ 
Sonislei Gomes Gonçalves:____________________________________________________ 
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