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ATA Nº 80
ATA DA OCTAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E
CONSULTIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE, M.G.
Aos 19 dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na Biblioteca
Municipal Ecshon Nunes, situado na Rua Dez nº 8 , 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; Secretária: Miralda Carneiro Silveira
Barbosa, brasileira, casada, residente na Av. 13 nº 368 em Itapagipe, M.G., portadora de
CPF 024.376.576-22; Membros Efetivos Titulares: Clarice Maria Roldão, brasileira, casada,
residente em Itapagipe, M.G., Av. 09 nº 706, CPF 608.617.036-34; Thais Moreira de Melo,
brasileira, casada, residente em Itapagipe, M.G., CPF 079.241.266-43; Mariane Ferreira de
Paula, brasileira, solteira, residente em Itapagipe, M.G., CPF 096.533.056-70; Regiane de
Freitas Maia Franco, brasileira, casada, residente em Itapagipe, M.G., CPF 988 328 836 00;
Neuza Queiroz Furtado, brasileira, casada, residente em Itapagipe MG., CPF 928.400.94649; João Ferreira Filho, brasileiro, casado, residente em Itapagipe, M.G., CPF 090 065 028
12; Ruben Rodrigues Morais, brasileiro, casado, residente em Itapagipe MG, CPF 457 521
686 00; também estavam presentes, a convite do presente Conselho, membros da Proarti –
Associação dos Produtores Artesanais e Artisticos de Itapagipe, os representantes das
entidades e escolas que irão participar do “Arraia do Lageado 2017” e membros da
Comissão de Festas do Município. O presidente iniciou procedendo a leitura da ata da
reunião anterior que já havia sido aprovada e devidamente assinada no término da mesma, e
deu boas vindas aos novos membros do Conselho. Em ato continuo passaram a falar sobre
o “Arraiá do Lageado 2017” colocando em pauta a contratação de uma empresa
especializada para realização do “Arraiá do Lageado 2017” juntamente com a Secretaria
Municipal de Cultura, e após ser feita a devida licitação e os demais procedimentos legais,
ficou contratada a empresa “André Luiz de Paula ME” com endereço na Avenida 09, 1147
em Itapagipe, pelo valor total de R$ 179.800,00 (Cento e setenta e nove mil e oitocentos
reais) sendo assim distribuídos: R$ 19.500,00 (Dezenove mil e oitocentos reais) referentes a
locação de 35 (trinta e cinco) Tendas 5x5 tipo chapéu de bruxa para abrigar o público
presente; R$ 24.500,00 (vinte quatro mil e quinhentos reais) referentes a 30 Tentas 4x4 com
fechamento lateral para funcionamento das barracas; R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos
reais) referentes a 20 (vinte) Banheiros Químicos; R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais)
referentes a 01 (um) Tablado em estrutura metálica para a apresentação do concurso de
quadrilhas, das apresentações artísticas/culturais das escolas e para a apresentação do
tradicional casamento Caipira; R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente a 01
(um) palco com cobertura para a apresentação das bandas de Forró e colocação do som; R$
8.000,00 (Oito mil reais) Referente a 01 (uma) Banda para apresentação durante as
quadrilhas nos três dias de festa; R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) referentes a Locação
da Estrutura de som e iluminação completa para o evento; R$ 13.000,00 (treze mil reais)
Referentes a contratação de um Show para a animação do forró na Sexta-feira da festa; R$
37.000,00 (trinta e sete mil reais) referentes a contratação de Show de dupla especializada
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em animação de forró e sertanejo para a noite de sábado; R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos
reais) referentes a contratação de 05 (cinco) funcionários para atuarem como equipe de
apoio na manutenção da limpeza, organização de mesas e cuidados com a decoração e
equipamentos durante todos os dias do evento; R$ 3.500,00 referentes ao Concurso de
Quadrilhas; e R$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes a decoração, figurino e estrutura
cenográfica para a realização do Tradicional Casamento Caipira; após todas as despesas
serem analisadas foram aprovadas por unanimidade pelos membros do Conselho; Que ainda
sobre o “Arraiá”, o presente Conselho juntamente com a Comissão de festas decidiram por
fazer uma decoração com bastante balaios, peneiras, flores de papel, bandeirinhas de tecido
nas cores típicas, todos feitos artesanalmente pela Comissão de Festas, decidiram ainda que
fosse feito um novo painel para as “selfies” (fotografias) personalizadas durante a realização
do Arraia 2017, e para tanto ficou decidido que o painel seria feito pela Empresa do Sr.
Fabiano Menezes e teria a previsão de gasto no valor de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos
reais) e as placas de “selfies” e lixeiras pela Empresa Golden Print no valor de R$ 200,00
(duzentos reais), pelo fatos dos mesmos já terem esses serviços licitados pela Prefeitura;
Quanto ao local da realização do casamento Caipira e do Concurso de Quadrilha, ficou
acertado a colocação do tablado para facilitar a visualização do público. Continuando, o
presidente passou a falar da 6ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, e como o
tema seria “Outros olhares sobre nosso Patrimônio”, o Conselho achou de suma importância
que fossem feitas alguns intervenções nos nossos Bens Tombados; Na Casa da Cultura
Dona Fatinha. disse que a troca da porta foi feita com sucesso e que o local agora se
encontra restaurado e protegido, que a mesma foi restaurada pelo valor de R$ 2.000,00
(Dois mil reais), com o consentimento deste Conselho; Quanto ao Arquivo de Fotos, o
Conselho decidiu que fosse adquirido mais 01 (um) painel para divulgação das fotos do
Arquivo de Fotos bem como das fotos do “Arraiá do Lageado” (Bem Imaterial Registrado),
para atenderem ao quesito Difusão do Quadro III, e o mesmo teria um gasto no valor de R$
1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais). No Córrego Lageado decidiram por reformar e
colocar bancos novos e lixeiras ao longo da passarela existente no local, e teria um gasto de
R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais) para a fabricação das lixeiras, tendo o Conselho
aprovado por unanimidade, e destacaram ainda a importância de promover um dia de
conscientização com palestras e plantio de arvores nas margens do Córrego, e que esse
trabalho serviria como parte do Projeto de Educação Patrimonial “Educar para Preservar”;
O Presidente passou a falar da participação do Município de Itapagipe na 6ª Jornada do
Patrimônio de Minas Gerais e que foi feita a adesão do município com as seguintes
propostas de ações: 17º Encontro de Bandeiras de Itapagipe (Capela de Santos Reis) e ainda
Exposição dos Artesãos de Itapagipe com o título de “Outros Olhares para o Patrimônio
Cultural”(Casa da Cultura D, Fatinha), e estamos aguardando a confirmação da
participação do município que virá via e-mail; Que o presidente apresentou a seguinte
previsão de Gastos com a 6ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais em Itapagipe:
R$ 1.800,00 (Hum mi e oitocentos reais) com a locação de 06 (seis) Banheiros Quimicos;
R$ 300,00 (trezentos reais) para a locação de 200 (duzentas) cadeiras de polipropileno, R$
5.900,00 (Cinco mil e novecentos reais) para a locação de um palco com cobertura de
10x10, R$ 300,00 (trezentos reais) para a locação de 02 (duas) tendas de 3x3, R$ 1.500,00
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(hum mil e quinhentos reais) referente a locação de 3 tendas 5X5, R$ 500,00 (quinhentos
reais) para Serviços de Segurança, R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente a Locação de
Sistema de Som completo e iluminação de palco, e R$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente
à faixa e banner com o identidade visual do Estado. Que após apresentados a previsão de
gastos com a Jornada o presente Conselho aprovou os mesmos por unanimidade. Antes de
encerrar a presente reunião o presidente comentou sobre a Pontuação definitiva do ICMS
Cultural do município de Itapagipe junto ao IEPHA, que é de 10,11 (dez vírgula onze)
pontos, explicando que devido a uma redistribuição de pontos que o Estado fez, tivemos
uma perda de pontos na tabela geral, entretanto, enfatizou a importância de trabalharmos na
manutenção e preservação de nosso Patrimônio Cultural, O Presidente encerrou a reunião
agradecendo a todos pela presença e desejando bom trabalho com o “Arraia do Lageado
2017” e com a 6ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. Nada mais havendo a
tratar, encerrou, e Eu, Miralda Carneiro Silveira Barbosa, secretária lavrei a presente ata que
após lida, se aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente José Salvador da Silva, e
demais Membros. Itapagipe, 19 de Junho de 2017.
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