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No primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na Sala 

de Reuniões dos Conselhos Municipais, Avenida Nestor Frederico Henn, 1645, 

realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura com a presença dos 

seguintes conselheiros: Adeline Garcia, Carla Regina Gessinger suplente de Paulo César 

dos Santos Lopes, Vanise Fátima Garlet Barbieri e sua suplente Claudete Teresinha 

Kist, Iris Lenz Ziani, Luciane Beckemkamp suplente de Anderson Bencke, Ricardo 

Vargas Felin e o Secretário de Cultura e Turismo Lucas Dalfrancis da Silva. A 

presidente Adeline abriu a reunião saudando a todos e solicitou a leitura da ata da 

reunião anterior que após lida, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros 

presentes. Primeiramente foi retomado o assunto sobre o petróglifo de Dona Josefa com 

o questionamento dos conselheiros para com a presidente Adeline, sobre a possibilidade 

de visitação do local, Adeline disse que entrará em contato com os proprietários para 

averiguar a disponibilidade dos mesmos em receber os conselheiros. Posteriormente, 

Lucas faz uso da palavra para expor uma série de considerações e prognósticos sobre as 

ações da secretaria para este ano. Relata uma maior organização com o Calendário de 

Eventos definido e divisão de competências da equipe e os projetos encaminhados para 

captação de recursos externos: Junto ao estado (Sedactel/Pró-Cultura/FAC) projeto para 

custear turnê do Coral Municipal; projeto Palco na Colônia com 18 espetáculos de 

música dança e cênicos, que dialogam com a cultura germânica; e projeto Novas 

Interfaces da Biblioteca Pública Municipal para remodelação e enriquecimento de 

conteúdos da Biblioteca. Via Lei Rouanet o projeto do Natal de 2018 já está tramitando 

no Ministério da Cultura com a perspectiva de obtenção de R$ 300 mil em aporte, três 

vezes superior ao recurso obtido em 2017, e que foi quase que integralmente investido 

no comércio local, comenta o secretário. Também destaca projetos Vozes de Sul para a 

Semana Farroupilha e a elaboração de outro que contemple a Feira do Livro. Iris fala do 

projeto Autor Presente como uma possibilidade para a Feira do Livro. Lucas continua 

ao salientar que a secretaria será transferida para o Parque de Eventos. Lá pretende 

implantar três salas culturais para ensaios que atendam 26 turmas, 186 alunos, de 

oficinas de instrumentos musicais, corais, três turmas de danças urbanas e uma de salão, 

três oficinas de teatro e núcleos descentralizados em periferias e interior. A Biblioteca 

Municipal também será transferida e terá espaço mais amplo, mas como projeto de 

médio a longo prazo, Lucas visa a construção de um espaço com dois pisos, um que 

abrigue a biblioteca e outro um teatro, embora acredite que a obtenção de recursos 

externos seria facilitada via uma Associação Cultural em alternativa ao Poder Público. 

Os conselheiros debatem sobre um possível local para a biblioteca no interior da Praça 

José Bonifácio, no lugar do Coreto, embora Lucas já tenha consultado uma profissional 

de arquitetura que argumentou que tal projeto acarretaria prejuízo e necessidade de 

remoção de árvores. Iris comenta da existência de um antigo projeto de construção de 

uma biblioteca completa com auditório, onde os locais possíveis haviam sido definidos 

como o terreno ao fundo a Casa de Cultura ou na esquina da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural. Adeline indaga a ideia do secretariado para a Feira da 

Produção 2018, Lucas diz depender da questão financeira e que a princípio será mantida 

na Praça, mas que se fosse para o Parque de Eventos valorizaria o mesmo. A presidente 

Adeline encerra a reunião e agradece a presença de todos, e eu, Ricardo Felin, 

secretário, lavrei a ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e os demais 

conselheiros. Vera Cruz, 1º de fevereiro de 2018. 


