
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE VERA CRUZ 
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Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, 
na Sala de Reuniões dos Conselhos, situada a Avenida Nestor Frederico Henn,1645, 
realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura - CMC com a presença 
dos seguintes conselheiros: Daiana Luiza da Silva Theisen, Anderson Bencke, Vanise 
Fátima Garlet Barbieri, Paulo César dos Santos Lopes e sua supente Carla Regina 
Gessinger, Alequis Sandro Erialdo dos Santos, Iris Lenz Ziani, Lucas Dalfrancis da Silva e 
seu suplente Marcelo Henrique Carvalho, Adeline Garcia, Vinicius Hochscheidt e Ricardo 
Vargas Felin. Inicialmente a Presidente em exercício, Vanise, saudou os presentes com 
boas vindas ao novo grupo integram o Conselho municipal da Cultura e na sequência 
solicitou a leitura da ata anterior. Foi lida e aprovada. Seguindo, o Secretário e 
conselheiro, Lucas questiona a possibilidade de mudar a data das reuniões e após 
analisadas as datas foi acordado com os Conselheiros que as reuniões se realizarão na 
1ª(primeira) quinta-feira de cada mês às 16(dezesseis) horas. Prosseguindo, o Secretário 
Lucas coloca que a FAMURS tem 24(vinte e quatro) regiões e ele é um dos 
representantes da região no setor da Cultura no Estado e que há uma troca de 
experiências e que muitos municípios encontram as mesmas dificuldades  que a 
Secretaria de Cultura local com relação as questões burocráticas. Lucas sugere uma 
adaptação da ideia da Secretaria de Cultura de Santo Antônio da Patrulha, “roda de 
memória” e sugere fazer com os prefeitos nos festejos da semana do Município. 
Prosseguindo, Adeline também sugere fazer uma roda de memórias com entidades e 
pessoas. Após, foi realizada a eleição da nova diretoria do Conselho Municipal de Cultura 
mandato de 2017/2019 onde foi eleita como Presidente Adeline Garcia, Vice-Presidente 
Paulo César dos Santos Lopes e Secretário Ricardo Vargas Felin. Prosseguindo, o 
conselheiro e turismólogo, Ricardo, parabeniza o município pelo bom funcionamento da 
Secretaria de Cultura, pois tem um grande legado histórico e étnico de pessoas e 
entidades expoentes na cultura, produção rural e urbana muito grande. O Secretário e 
conselheiros, Lucas colocou em discussão o 1º evento da “roda de memórias”, o qual foi 
acordado com os Conselheiros a realização do evento no dia 07 de junho às 
19(dezenove) horas no auditório da Secretaria de Cultura com a participação do Coral 
Municipal para iniciar o evento e Ricardo sugere fazer deste momento. Adeline ressalta 
que devem ser explorado quanto a questão de divulgação e dos hábitos das pessoas com 
relação aos eventos culturais. Finalizando a conselheira Adeline vai se inteirar no 
andamento do Plano Municipal de Cultura. Foi encerrada a reunião e comunicado que a 
próxima será no dia  06 de julho de 2017 e agradeceu a presença de todos, e eu, Carla 
Gessinger, conselheira suplente, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será 
assinada por mim e os demais conselheiros. Vera Cruz, 22 de maio de 2017. 
 
 


