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Aos quinze 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 Assembleia Pública para escolha dos representantes não governamentais do 
Conselho Municipal de Cultura -CMC de acordo com a seguinte representatividade: a) 
Ciências Humanas/Letras e Comunicação; b) Memória e Patrimônio histórico, artístico e 
cultural; c)  Artes plásticas, cine, foto e vídeo; d)  Música e artes cênicas; e)  Folclore e 
tradição, conforme Lei nº 2986, de 21.08.2007, alterada pela Lei nº 3591. Inicialmente a 
Presidente em exercício, Vanise, saudou os presentes e na sequencia solicitou a Iris fazer 
a leitura do Edital. Foi lida o Edital de convocação para a assembleia. Na sequencia foi 
apresentado a legislação do CMC, explicado as competências do conselho e como 
funcionava. Após esclarecidas todos os questionamentos foi iniciado a eleição dos 
representantes, onde cada segmento definiu quem seria os representantes, ficando assim 
constituído o Conselho Municipal de Cultura gestão 2017-2019: Na representação NÃO 
GOVERNAMENTAL: a) Ciências Humanas/Letras e Comunicação: Daiana Luiza da Silva 
Theisen/titular e Nelsi Lori Radtke/suplente; b) Memória e patrimônio histórico, artístico e 
cultural: Anderson Bencke/ titular e Luciane Beckemkamp/suplente; c) Artes plásticas, 
cine, foto e vídeo: Vanise Fátima Garlet Barbieri(Escola de Artes)/Titular e Claudete 
Teresinha Kist (Associação dos Artesãos de Vera Cruz)/Suplente; d) Música e artes 
cênicas: Paulo César dos Santos Lopes/Titular e Carla Regina Gessinger/suplente; 
e)Folclore e tradição: Alequis Sandro Erialdo dos Santos/ Titular e Andréa 
Sehnem/suplente. Lucas Dalfrancis da Silva, Secretário Municipal de Cultura e Turismo, 
também apresentou os indicados pelo órgão governamental, ficando assim constituído: 
Secretaria Municipal de Educação: Iris Lenz Ziani /Titular e Micheli katiani Rech/ Suplente; 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Lucas Dalfrancis da Silva/Titular e Marcelo 
Henrique Carvalho; Bibliotecas Municipal e Virtual: Adeline Garcia/Titular e Roberto 
Carlos Cardoso/suplente; Oficinas de Arte: Vinicius Hochscheidt /Titular e Garibaldi 
Fernando Moisés/suplente; Museu Municipal: Ricardo Vargas Felin/Titular e Aline Marga 
Petry/suplente. Na sequencia, Lucas reforçou que será de suma importância o 
engajamento de todos para o desenvolvimento da cultura e Vanise também ressaltou a 
importância da contribuição de todos e com a nova representação possamos iniciar uma 
nova caminhada. Vanise encerrou a assembleia e comunicou que a próxima será no dia 
15 de maio de 2017 e agradeceu a presença de todos, e eu, Carla Gessinger, secretária, 
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e os demais 
conselheiros. Vera Cruz, 15 de maio de 2017. 
 


