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Aos vinte e quatro dias do mês de Abril 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 a reunião 

do Conselho Municipal de Cultura (CMC), onde estavam presentes os seguintes conselheiros:  

Carla Regina Gessinger, Iris Lenz Ziani, Vanise F. G. Barbieri, Anderson Bencke e Dulce Leopld 

Brandt. A conselheira presidente em exercício, Vanise, saudou os presentes e solicitou a leitura da 

ata anterior. Após lida foi aprovada pelos conselheiros presentes. Prosseguindo Vanise relata sobre 

a Praça da cidade de Faxinal do Saturno feita com projeto do Governo Federal , Iris coloca que esta 

modalidade de Projetos não existem mais. Prosseguindo Iris justifica a presença de Neri Goecks que 

faz parte do Gabinete do Prefeito. Na oportunidade foi repassado que há muito tempo o setor 

governamental não participa assiduamente das reuniões do CMC. Na sequência Vanise  coloca o 

seu descontentamento e falta de estimulo, pois não existe planejamento com relação a Cultura. Iris 

informou que o Secretário da Cultura Lucas Dalfrancis teve um imprevisto e precisou viajar para 

Porto Alegre. O questionamento de Dulce com relação ao mandato dos Conselheiros foi esclarecido 

por Íris, este está em vigor até  dezesseis de maio de 2017 e  coloca as vantagens de ter um 

presidente do Conselho Municipal de Cultura que não seja do setor governamental. Com relação ao 

edital de chamamento público das entidades que irão compor mandato do Conselho da  Cultura  de 

2017/2019 será publicado convite no jornal e as entidades interessadas em participar do CMC se 

reunirão no dia 15 de maio de 2016 as 16:00 horas na Sala dos Conselhos. Iris coloca a importância  

do cadastro atualizados de artistas e entidades  na Cultura inclusive para serem incluídas no 

chamamento publico, prosseguindo Iris convidou o CMC para participar da organização do Plano 

Decenal Municipal da Criança e do Adolescente e que a reunião se realizará no dia 11 de maio de 

2017 na sala dos Conselhos. Vanise encerrou a reunião e comunicou que a próxima será no dia 22 

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, 24 de 

Abril de 2017. 


