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Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, 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 e Ricardo Vargas Felin. 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. Adeline faz uso da palavra e relata que tomou conhecimento junto à proprietária da 

propriedade onde se encontra o petróglifo de Dona Josefa e que o mesmo está devidamente 

protegido. A implantação de uma cascalheira na propriedade não ocasionou riscos ao citado 

patrimônio arqueológico e foram atendidas todas as exigências legais por parte do Município. 

Também expõe que acha importante que assuntos não esclarecidos neste conselho sejam tratados 

com cuidado fora do conselho até o esclarecimento, evitando, assim, boatos e, consequentemente, 

transtornos ou denúncias sem embasamento para as partes envolvidas até a apuração da veracidade 

dos fatos e circunstâncias. Iris salienta que é importante aos conselheiros estudarem a legislação 

federal e estadual sobre patrimônio para que tenham o conhecimento adequado sobre o tema em 

futuras discussões. Vanise expõe que gostaria muito de conhecer o petróglifo e argumenta sobre a 

importância da preservação dos locais de interesse arqueológico, citando lugares da qual tem 

conhecimento e que servem de inspiração para desenvolvimento de outras atividades: cerâmica, por 

exemplo. Posteriormente, Vanise relata encontro com o músico João Chagas Leite e questiona o 

conselho sobre a possibilidade ou qual a condições para que se possa trazer um artista de renome 

para os eventos do Município pela Lei de Incentivo à Cultura. Iris relata que em reunião do 

Conselho Municipal de Tradições Gaúchas foram sugeridos artistas os quais o CMTG tem como 

nomes importantes para trazer ao Município na Semana Farroupilha de 2018, João Chagas Leite 

inclusive. Vanise também fala da importância de que um espaço para apresentações artísticas como 

teatro e música, teria para a comunidade e comenta que um auditório público traria qualidade para 

os eventos. 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, 07 de dezembro de 2017. 
 

 


