
Aos vinte e três dias do mês de novembro, reuniram-se de forma presencial, na sala de reuniões 

do prédio da cultura, os seguintes conselheiros: Ana Paula Hansen Weber, Beno Heumann, Rose 

Dagmar Krauspenhar, Álvaro Benevenuto Jr., Edineia Werner, Susana Carrasco, Mauro Stoffel, 

Cândida Maldaner, Cristiane Kieling, Maurício Lundgren. Além disso, teve a presença do 

convidado Roberto contador da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis.  A reunião teve início 

com Roberto apresentando o plano de aplicação do Fundo Municipal de Cultura, com valor de R$ 

22.700,00. Desses R$ 20 mil são de concessão de direito real de uso de área pública; R$ 2 mil 

são de inscrições em eventos culturais; R$ 500 são de multas da biblioteca e R$ 200 de 

rendimentos do valor aplicado em conta bancária. Em 31 de outubro (última consulta), havia em 

aplicação o valor de R$ 50.186,52. Na sequência, com a presença da convidada da equipe 

técnica, Bianca Chagas, passou-se a discutir a situação das casas de valor histórico. A equipe 

técnica sugeriu locais de aplicação do valor recebido pelos cinco contemplados (Cláudio Osmar 

Zinke; Ingo Dummer; Família Altreider – Casa de Pedra; Prá-Vida Organização Associativa – 

duas edificações; Daniele Roseli Lüdke Graebin) e a representante leu para este conselhos as 

sugestões. O conselheiro Beno trouxe a questão de fomentar o espírito de comunidade entre 

essas construções, valorizando turismo rural e, a partir disso, promovendo a conservação do 

patrimônio material. O conselheiro Álvaro concorda com seu par e adiciona a observação de 

aproximar turismo e cultura. Em seguida, Bianca abordou a questão do prédio do Restaurante 

Zaandam. O projeto está colocando a ampliação adjacente à construção de valor histórico, sem 

respeitar o afastamento de três metros entre construções. A secretaria vai seguir com a análise 

do projeto e ao ter uma definição este conselho será informado. Na sequência, Cândida 

apresentou uma solicitação da comunidade Nove Colônias para o plantio de uma muda de 

cipreste ao lado da construção recém restaurada. Este conselho aprova por unanimidade o 

plantio, considerando as informações de cuidado que a comunidade se comprometeu em cumprir. 

Por fim, Cândida apresentou orçamentos solicitados sobre o desempenho do Plano Municipal de 

Cultura. Foram solicitados doze orçamento, mas teve apenas cinco retornos de interessados. Um 

deles está sem o orçamento assinado e outros quatro se dividem em dois valores: R$ 15.000,00 

(duas empresas) ou R$ 16.500,00 (duas empresas). O departamento vai verificar sobre a questão 

de valores, se é possível contratar a empresa de maior valor ou se devemos selecionar entre os 

orçamentos menores. Não havendo mais nada a tratar, eu, Edineia Werner, Secretária do 

Conselho Municipal de Políticas Públicas Culturais, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 

será assinada por mim e pela Diretora do Departamento de Cultura, de acordo com as definições 

de todos os conselheiros que se fizeram presentes nesse encontro. 


