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No cinco dia do mês de abril 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, Iris Lenz Ziani, Luciane Beckemkamp suplente de Anderson Bencke, 

Ricardo Vargas Felin. A presidente Adeline abriu a reunião saudando a todos e solicitou 

a leitura das atas 01 e 02/2018, que após lidas, foram aprovadas por unanimidade pelos 

conselheiros presentes. Adeline salienta a  importância dos conselhos de políticas 

públicas, e da necessidade de frequência dos conselheiros, uma vez que a maioria dos 

editais públicos para concessão de recursos externos está condicionada à existência e 

devido funcionamento dos mesmos. Posteriormente, a presidente comunica a mudança 

de data das reuniões deste conselho, decidida a partir de enquete com os membros, para 

a primeira quarta-feira do mês, mantendo o horário (16 horas). Em seguida, é 

rapidamente realizada uma avaliação por parte dos conselheiros da visita técnica no 

Petroglífo de Dona Josefa e Linha Rapadura, onde todos os conselheiros presentes, que 

participaram, consideraram a experiência positiva. Em desfecho, a pauta se detém nas 

mudanças de data e local da Feira da Produção de 2018, de 15 a 18 de novembro, no 

Parque de Eventos, e a repercussão de uma reunião ocorrida no dia de hoje (05/04), 

sobre a decisão, com as Agroindústrias. Os conselheiros concordam que a mudança vem 

de encontro à solução para diversos problemas ocasionados na mobilidade no entorno 

da Praça, ao comércio, residentes e Escola Anchieta, e à problemática de adequação da 

infraestrutura do espaço de exposição dos artesãos visitantes, que enfrentam exposição à 

condições meteorológicas e falta de acesso a equipamentos básicos. Carla questiona e 

Adeline responde que as mudanças na Feira, apresentadas na reunião anteriormente 

citada, foram bem aceitas pelos expositores e Luciane argumenta que isso é o mais 

importante, pois, como Iris também complementa, o evento foi criado com o propósito 

de a produção ser o principal atrativo. Segundo Iris, é importante comunicar ao APL 

VRP (Arranjo Produtivo Local das Agroindústrias Familiares do Vale do Rio Pardo) a 

possível não utilização do recurso empregado na Feira da Produção anualmente pela 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, uma vez que se tem em agosto o prazo 

de definição da destinação da verba e a Feira da Produção será realizada em novembro, 

poderá, assim, outro município da Região fazer o uso do benefício. 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, 5 de abril de 2018. 


