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ATA Nº 67 
 

ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO E CONSULTIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE, M.G. 
 
Aos 23 dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, reuniram-se na Casa da 
Cultura Dona Fatinha, situado na Rua Dez nº 565, em Itapagipe M.G todos os 
seguintes membros do Conselho: Presidente: Maria da Gloria de Andrade, brasileira, 
solteira, residente em Itapagipe, M.G., Rua 10 nº 365, CPF 111.401.196-72; 
Secretário: Anderson Paulo Franco dos Santos, brasileiro, casado, residente em 
Itapagipe, M.G., portador de CPF 743 758 226 00; Membros Efetivos Titulares: 
Antônio Prata Filho, brasileiro, casado, residente em Itapagipe, M.G., Rua 02 nº 201, 
CPF 743.766.834-04; Nicézia Leite do Amorim, brasileira, divorciada, residente em 
Itapagipe, M.G., CPF 592 889 146 68; Elda Vieira de Queiroz Garcia, brasileira, 
casada, residente em Itapagipe. M.G., Rua 04 nº 1.141, CPF 322.761.416-20; Heloisa 
da Costa Queiroz Bitar, brasileira, casada, residente em Itapagipe, M.G., CPF065 
701 566 08; 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; Carmita Alves de Souza, 
brasileira, solteira, residente em Itapagipe, M.G., CPF 434 583 786 34; João Ferreira 
Filho, brasileiro, casado, residente em Itapagipe, M.G., CPF 090 065 028 12; Ruben 
Rodrigues Morais, brasileiro, casado, residente em Itapagipe, M.G., CPF 457 521 
686 00; 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 dos membros do Conselho e de todos 
os membros da Comissão Permanente de Festas e Eventos do Município, que foram 
convidados a participar desta reunião, já que é a Prefeitura de Itapagipe quem realiza 
o evento, e em razão da necessidade surgida, conforme sugestão técnica apresentada 
pela MGTM Ltda, para que o local de realização da Festa fosse alterado. Nesta 
sugestão apresentada juntamente com o relatório de Prestação de Contas do ICMS 
Cultural do ano de 2014, fora mencionado que seria necessário alterar o lugar de 
realização da Festa, pois assim proporcionaria maior espaço e comodidade aos 
participantes e publico em geral. Iniciadas as discussões, ficou estabelecido  que a 
mesma continuaria na Praça da Matriz, entretanto, passaria a ser realizada na Av. 09 
em frente a estátua de Santo Antonio, em virtude da disposição do local, uma vez que 
as ruas não precisariam ser interditadas, evitando transtornos no transito, e 
proporcionando maior conforto, segurança e maior qualidade na mobilidade das 
famílias que frequentassem o evento. Continuando foi colocado em pauta os 
preparativos e previsão de gastos para realização do Arraiá do Lageado de 2015 cuja 
data já estava marcada para os dias 26, 27 e 28 de junho conforme o calendário de 
eventos da Secretaria Municipal de Cultura. Em seguida a presidente pediu sugestões  



para engrandecer ainda mais o Arraiá do Lageado, e foram apresentadas várias 
sugestões dentre elas a criação de um concurso de quadrilhas com premiações para  
os melhores colocados, sendo do 1º (primeiro) ao 5º (quinto) e que o mesmo estaria 
aberto para a participação dos municípios vizinhos, sendo aprovado por todos os 
membros; Ficou decidido também que o regulamento seria elaborado em conjunto 
pela Secretaria de Cultura e pelo o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural.; 
Ficou decidido ainda que o casamento caipira ficaria sob a responsabilidade do 
“Grupo SotaronSo” e que quaisquer despesas com o mesmo fosse passado com 
antecedência para apreciação e aprovação desse Conselho; Quanto aos demais custos 
e despesas, foram apresentadas as seguintes valores prévios: R$ 10.200,00 (Dez Mil 
e Duzentos Reais) referente a decoração das barracas, palco, tendas e a premiação do 
Concurso de Quadrilhas do Arraiá do Lageado; R$ 34.800,00 (Trinta e Quatro Mil e 
Oitocentos Reais) referentes a locação das tendas e dos banheiros químicos; R$ 
5.000,00 (Cinco Mil Reais) referentes a locação de mesas e cadeiras; R$ 5.800,00 
(Cinco Mil e Oitocentos Reais) referentes a Contratação de Equipe de Segurança e 
Apoio; R$ 70.200,00 (Setenta Mil e Duzentos Reais) referentes a contratação das 
bandas; locação dos serviços de som, iluminação e palco. Após apresentados os 
valores da previsão de gastos os Membros do Conselho os aprovaram por 
unanimidade, Finalizando a Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos. 
Eu, Anderson Paulo Franco dos Santos, secretário lavrei a presente ata que após lida, 
se aprovada, será assinada por mim, pela Presidente Maria da Glória de Andrade, e 
demais Membros. Itapagipe, 23 de março de 2015. 
 
Membros Efetivos: 
Maria da Glória de Andrade_____________________________________________ 
Anderson Paulo Franco dos Santos:_______________________________________ 
Antônio Prata Filho:___________________________________________________ 
Nicézia Leite do Amorim:_______________________________________________ 
Regiane de Freitas Maia Franco:__________________________________________ 
Carmita Alves de Souza:________________________________________________ 
João Ferreira Filho:____________________________________________________ 
Ruben Rodrigues Morais:_______________________________________________ 
Membros Suplentes: 
Elda Vieira de Queiroz Garcia: ___________________________________________ 
Heloisa da Costa Queiroz Bitar: __________________________________________ 
Keystone Agreli Borges:________________________________________________ 
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