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Aos três dias do mês de outubro 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, Vanise Fátima Garlet Barbieri, Luciane Beckenkamp, suplente de 

Anderson Bencke, Iris Lenz Ziani, Glegir Lúcia da Silva, Franciele 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 da reunião anterior, 

que após lida foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. A pauta foi definida 

como sendo a 22ª Feira do Livro. Adeline comunica que o tema será Alice no País das 

Maravilhas e coloca os conselheiros a par dos encaminhamentos da parceria com o 

Sesc. Questiona a mesa sobre sugestões sobre patrono/patronesse e sugere nomes para a 

avaliação, uma vez que o nome deve ser levado para aprovação do prefeito. Iris fala que 

o patrono tem que ter disponibilidade para contribuir com o evento e que em edições 

anteriores o conselho não sugeria, mas sim aprovava ou não o nome indicado. Também 

salienta que o indicado deve ter escrito algo significativo, Adeline sugere que não 

necessariamente e sim, deve ter vínculo com o município e ou serviços prestados e 

participação na comunidade. Iris discorda sobre o vínculo colocando alguns exemplos 

de patronos em eventos de outros municípios em que os patronos eram escritores fora 

dessa característica. Os conselheiros concordam quando levantada a questão que trazer 

pessoas de outras localidades torna oneroso para o evento de recursos limitados, porém 

Iris comenta que muitas vezes o patrono acaba por distribuir livros para as escolas. 

Ricardo sugere abolir a figura do homenageado no evento dada escassez de nomes para 

eventos futuros e para que não haja divisão de protagonismo entre patrono e 

homenageado, os conselheiros concordam. Em seguida Adeline questiona a mesa sobre 

a programação, se deveria iniciar na segunda-feira, 12 de novembro, ou na terça, Carla 

sugere que na segunda à noite, os conselheiros endossam a decisão. Adeline também 

explica que no evento será lançada a revista comercial histórica sugerida pelo Comphac. 

Em desfecho Ricardo fala do calendário de eventos repassando o formulário para Carla, 

representante do Coral Municipal e Vanise, proprietária do Espaço Arte Ateliê, Vanise 

questiona se as datas foram respeitadas pelas entidades, Ricardo explica que quase em 

sua totalidade com alguns cancelamentos justificados e que a entidade que menos 

respeitou as datas e o próprio cronograma de elaboração do calendário foi a própria 

responsável pela elaboração do calendário, a Secretaria Municipal de Cultura e 

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

presença dos conselheiros. Eu, Ricardo Felin, secretário, lavrei a presente ata que, após 

lida e aprovada, será assinada por mim e os demais conselheiros. Vera Cruz, 03 de 

outubro de 2018. 

 


