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Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na Sala 

de Reuniões dos Conselhos, situada a rua Claudio Manoel 381, realizou-se a reunião do Conselho 

Municipal de Cultura (CMC), onde estavam presentes os seguintes conselheiros titulares:  Carla 

Regina Gessinger, Iris Lenz Ziani, Vanise F. G. Barbieri, Glegir da Silva, Ricardo Vargas Felin, 

Lucas Dalfrancis da Silva, Marcelo Henrique de Carvalho, Erica de Fatima Berhard.  A conselheira 

vice-presidente, Vanise, saudou os presentes e os novos integrantes do Conselho Municipal de 

Cultura que fizeram suas apresentações. Iris fez leitura da ata anterior que após lida foi aprovada 

pelos conselheiros presentes. A Conselheira Iris, colocou o sentimento de angustia ao perceber ao 

longo dos anos a desmotivação da parte Governamental com relação ao Conselho Municipal de 

Cultura. Seguindo a Conselheira Vanise, explica que os integrantes do conselho estão desmotivados 

com relação as reuniões do Conselho e que quanto ao Plano de Cultura necessita  ser avaliado mas 

precisa do empenho do setor governamental. Iris relata a necessidade de um diagnóstico ou cadastro 

de dados dos produtores culturais do município a titulo de dados. A Conselheira Vanise, sugere que 

a Secretaria de Cultura faça um chamamento para cadastramento das entidades e das pessoas físicas 

para  alcançar um resultado  mais exato da real situação. Vanise expôs a ideia da realização da 

Semana de Artes no município para divulgação e apreciação de todas as artes com intenção de 

fomentar a participação do público. O Secretário Lucas destaca a cultura como resultado de 

consciência ao longo do tempo  e sugeriu a realizar 1ª Inserção Cultural e Esportiva para as escolas, 

inclusive para a divulgação em outros locais até mesmo em outros municípios, expôs a situação 

financeira que obriga as prefeituras fazer parcerias com o Setor Privado. Iris lembra que com o 

Plano Municipal de Cultura regulamentado pode-se buscar recursos com a lei do Fundo municipal 

de Cultura, através do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. A Conselheira Carla coloca 

com relação a programação do 1ª Inserção Cultural e Esportiva que a premiação aos destaques ou os 

primeiros colocados poderiam desestimular os demais causando um certo constrangimento. Iris 

coloca alguns exemplos que aconteceram em outros anos que a classificação  foi um estimulante 

para os participantes. O Conselheiro Ricardo coloca que a competição como uma forma de resgatar 

o interesse do público pelos aspectos culturais. O conselheiro e Secretário Lucas, informou aos 

Conselheiros a visita que fez ao Secretario Estadual de Cultura o Sr. Vitor Hugo para tratar de 

alguns assuntos, entre eles a captação de recursos para Gincana Municipal e foi informado  que 

esses recursos seriam possíveis somente pela LIC (Lei de Incentivo a Cultura) ou através de editais 

que são abertos. A Gincana Municipal não é compatível pela diversidade de Atividades e fez um 

esclarecimento do funcionamento a participação financeira das entidades.  Com relação aos 

participantes do Conselho Municipal de Cultura, o Secretário destaca a importância da participação 

de todos. A Conselheira Glegir que participa do  MTG (Movimento de Tradições Gaúchas) e que no 

dia 15 de fevereiro será lançado um projeto de voluntariado e conta com a participação de todos. 

Vanise enfatiza que conforme conversas em reuniões anteriores da importância de ter um 

responsável na Secretaria de Cultura para dar continuidade nos trabalhos, como arquivamento de 

documentos e saber dos andamentos dos trabalhos ou os já foram concluídos, no momento as 

informações são poucas. Também o Secretário Lucas se inteirará sobre o Plano Municipal de 

Cultura e apresentará meios de realizar a avaliação do mesmo, adequando ao do Nacional. Nada 

mais havendo a tratar, Vanise encerrou a reunião e comunicou que a próxima será no dia  07 de 

março 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 

janeiro de 2017. 


