
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE VERA CRUZ 
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Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na Sala de 

Reuniões dos Conselhos Municipais, Avenida Nestor Frederico Henn, 1645, realizou-se 

a Assembleia de escolha e 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 Beckenkamp suplente de 

Anderson Bencke, Vanise Fátima Garlet Barbieri, Ricardo Vargas Felin. A presidente 

Adeline abriu a reunião saudando a todos e solicitou a leitura da ata 04/2018 que, depois 

de lida, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Adeline apresenta 

que convocou através do edital nº01/2018, conforme o uso de suas atribuições legais, 

conforme determina a Lei nº 3591, de 02 de agosto de 2011 e o Regimento Interno, a 

Assembleia de escolha dos membros representantes não governamentais, para completar 

o mandato até 16 de maio de 2019, das entidades representativas ou pessoas físicas 

agrupadas nos seguintes segmentos culturais: a) Um representante titular e um suplente 

de Ciências Humanas/Letras e Comunicação; b) Um representante suplente de Memória 

e patrimônio histórico, artístico e cultural; c) Um representante titular de Música e artes 

cênicas; d) Um representante titular e um suplente de Folclore e tradição. Mas não 

houve nenhuma representação. A Conselheira Iris faz a leitura de um texto sobre a 

bibliografia de Elemar Kroth, que será repassado para a Editora Glob para ser parte 

conteúdo histórico que compõe a publicação da revista comercial idealizada no 

Comphac. Por fim, alguns aspectos da Gincana Municipal são discutidos tais como: 

extravio por parte das equipes de documentos e fotografias históricas, tombamento 

formato tradicional, mudanças no interesse e comportamento das novas gerações na 

gincana e no cotidiano, em geral. Não havendo mais para o momento, 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, 6 de junho de 2018. 

 


