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Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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, Claudete Teresinha Kist 

suplente de Vanise Fátima Garlet Barbieri, Iris Lenz Ziani, Lucas Dalfrancis da Silva, Luciane 

Beckemkamp suplente de Anderson Bencke, Alequis Sandro Erialdo dos Santos, Ricardo Vargas 

Felin e Vinicius Hochscheidt. Estiveram presentes artesãs do município a convite da presidente do 

Conselho Municipal de Cultura. A presidente Adeline abre a reunião saudando a todos, explicando 

que convidou as artesãs da Associação de Artesãos de Vera Cruz para que expusessem suas 

demandas ao Conselho e Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte. De início Lucas fala 

sobre o Edital SEDACTEL 10/2017 e a desclassificação do projeto de Vera Cruz e a elaboração e 

encaminhamento de recurso contestatório. Comenta sobre os principais eventos até o fim do ano 

elencando quatro: XXII Canta Vera Cruz, em 14 de outubro, FelizCidade na Praça, 5 de novembro, 

Feira do Livro de 8 à 12 de novembro, e Comemorações Natalinas. Salienta parcerias com a 

UNISC, Sicredi, Unimed e o reestabelecimento de parceria com o SESC para a Feira do Livro. 

Posteriormente, o grupo de artesãs toma a palavra. A presidente da Associação, Claudete solicita 

apoio na divulgação pela internet/facebook da associação pela Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo e Esporte. Esclarece algumas questões do Regimento Interno e um pouco do histórico da 

associação. Ao serem questionadas por Adeline, as artesãs explicam o destino dos recursos 

advindos da comercialização de espaço de expositores artesão de outros municípios na Feira da 

Produção, destinando recursos para aquisição de mobiliários e deposito do restante em conta 

bancária, cujo montante atual totaliza em média 7.400,00 reais. Também apontam satisfação com a 

infraestrutura da Casa do Artesão, que fazem uso, apontando alguns problemas pontuais de 

execução no que tange instalações elétricas e impermeabilidade. Alissandra(Artesã) sugere que a 

Associação deve observar o caráter empresarial da Casa do Artesão e a criação de atividades 

paralelas de divulgação para tornar a Casa do Artesão mais atrativa, seja com identidade visual ou 

parcerias com outras empresas. Posteriormente, Ricardo relata reunião realizada com Emiliano 

Limberger, Raul Selva e Antônio Roberto Vigne, representantes do Instituto Pró-memória Sepé 

Tiarajú e A1ELOS: Produtor Cultural, que estiveram em Vera Cruz para apresentar argumento 

sobre a Redução de Jesus-Maria e a suposta localização da ossada do Padre Cristovão de Mendonza 

y Orellana (introdutor das atividades pastoris em território sul-riograndense) em Linha Tapera, aqui 

no Município de Vera Cruz. Tendo estes como projeto a escavação e estabelecimento, com o apoio 

do poder público municipal, de um Parque Histórico Ecológico em Vera Cruz. Para tanto, solicitam: 

encaminhamento de um ofício do Município para eles solicitando maiores esclarecimentos e uma 

prova mais consistente que justifique o empenho do poder público local no projeto. Pois assim 

poderiam comprovar ao IPHAE o real interesse de Vera Cruz e solicitar ao instituto dados de maior 

consistência, bem como o aval para levar adiante o projeto. Também solicitam uma reunião em 

conjunto deste conselho junto ao COMPHAC, para que possam explanar sobre o argumento e 

projeto. Ficou decidido que o tema será pauta para próxima reunião do CMC. Por fim, a coralista 

Carla coloca a agenda do Coral Municipal e salienta e agradece em nome do Coral a colaboração de 

todos no que considera um dos melhores encontros de corais já realizados aqui em Vera Cruz, 

relatando o elogio dos corais visitantes ao Coralzinho. A reunião é encerrada. Adeline 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, 28 de setembro de 2017. 

 

 

 

. 


