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No primeiro dia do mês de agosto 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, Claudete Teresinha Kist suplente de Vanise Fátima Garlet Barbieri, 

Luciane Beckenkamp, suplente de Anderson Bencke, Iris Lenz Ziani, Glegir Lúcia da 

Silva, Francieli Inah Rauber, suplente de Marcelo Henrique de Carvalho, e Ricardo 

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

da ata anterior que, após lida, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros 

presentes. Foi dada a continuidade no processo de revisão tri-anual do Plano Municipal 

de Cultura, com a presidente expondo as metas do Plano Nacional de Cultura para que o 

Conselho avaliasse a consonância com as metas do Plano Municipal. Adeline expôs que 

a intenção é o estabelecimento de objetividade nas metas e que estas sejam alcançáveis 

e de interesse da comunidade, principalmente, no que tange ao regramento e 

consolidação do Fundo Municipal de Cultura. Iris coloca que muitas mudanças seguidas 

de representantes do poder público atrapalha o Conselho, e acha importante que os 

representantes desta instância sejam funcionários concursados para dar continuidade nas 

temáticas debatidas. Ricardo concorda com Iris e coloca que as decisões dos Conselhos 

devem ser respeitadas e estar acima dos interesses da gestão governamental, uma vez 

que é o espaço onde setores da comunidade tem participação direta. Posteriormente 

diversos temas caros à cultura são debatidos entre eles: incentivo a cursos para o quadro 

de servidores tanto para captação de recursos externos quanto capacitação para 

desenvolvimento e promoção de manifestações artísticas, descentralização de fontes de 

conhecimento e atividades culturais, incentivo à leitura e valorização e expediente da 

Biblioteca Pública Municipal, etc. Carla traz o relato de conversa com uma índia pataxó 

que lhe fez refletir sobre a valorização de aspectos culturais que tem base naquilo que as 

pessoas conhecem e que a cultura de massa tem larga vantagem sobre aspectos culturais 

particulares. Por fim, Carla continua ao sugerir ações ao PMC que incentive à música, 

tendo observado que não há nada referente no PMC em vigor: manter Coral, Banda, 

oficinas, promover eventos para visibilidade e intercâmbio, manutenção e ampliação 

dos festivais, cadastrar e mapear artistas, incentivas aulas de música nas escolas da rede 

municipal e integrar a música a outras expressões culturais. Tendo concordância dos 

conselheiros. Não havendo mais para o momento, Adeline encerra a reunião e agradece 

a presença de todos. Eu, Ricardo Felin, secretário, lavrei a presente ata que, após lida e 

aprovada, será assinada por mim e os demais conselheiros. Vera Cruz, 1º de agosto de 

2018. 

 


