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Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e 
quarenta e cinco minutos, na sala do Departamento de Cultura, reuniram-se os 
conselheiros Carla Cristiane Ferreira, Cristhie Lenz, Francis Jonas Limberger, 
Rose Dagmar Krauspenhar, Walmi Kopper e Vinícius Hillebrand Andriola, Beno 
Heumann e Nelson Scheer; bem como a secretária adjunta de Educação, Cultura 
e Desporto, Fabiane Clair Graunke, e o diretor do Departamento de Cultura, 
Gilnei Mucke. Inicialmente, a presidente do Conselho Municipal de Políticas 
Públicas Culturais, Carla Cristiane Ferreira, apresentou o rol das atribuições 
deste órgão, considerando a presença de novos integrantes. Na sequência, 
lembrou da necessidade de que todos os conselheiros tenham o cadastro de 
“agente cultural” até 20 de abril. E foi informado que o referido cadastro deve ser 
efetuado na Biblioteca Municipal ou pelo e-mail 
biblioteca@novapetropolis.rs.gov.br. No assunto seguinte da pauta, a presidente 
falou da urgente necessidade de Nova Petrópolis ter um Plano Municipal de 
Cultura, e que Município está perdendo recursos na área cultural por não contar 
com este instrumento. No entanto, lembrou também que a organização da 
Conferência Municipal de Cultura é a prioridade neste momento. Dando 
sequência à reunião, foi apresentada a proposta do projeto “Cultura nas Redes”, 
que constituirá um canal de comunicação do Conselho com o setor cultural. Cada 
mês um eixo seria o responsável por planejar as publicações para as redes 
sociais. O Departamento de Cultura poderia operacionalizar os canais, ou 
poderia ser buscado um voluntário, estudante ou estagiário de comunicação. A 
proposta foi aprovada, junto com a sugestão de que seja criado uma logomarca 
para o Conselho. Também foi apresentada a proposta de programação para a 
Conferência Municipal de Cultura, que foi aprovada. A Conferência Municipal de 
Cultura acontecerá no dia vinte e sete de abril, com início (credenciamento) às 
dezoito horas e trinta minutos, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, com a 
temática “A cultura no pós pandemia: E agora?”. Na sequência, foi apresentada 
a solicitação de Hilário Darci Krauspenhar, sobre o restauro de lápides do 
cemitério situado no Parque Aldeia do Imigrante. A demanda seria encaminhada 
à equipe técnica do Conselho. No espaço destinado aos “assuntos gerais”, o 
Conselho tratou dos seguintes temas: status do levantamento dos bens de valor 
histórico, cultural, natural e artístico de Nova Petrópolis (contratações + convenio 
Iphae); 20ª Semana Nacional de Museus - tema: “O Poder dos Museus” – 
realização de 16 a 22 de maio; calendário das atividades do Departamento de 
Cultura em 2022; Curso de Língua Tcheca (com 12 alunos inscritos); 33º Baile 
de Escolha das Soberanas do Folclore Alemão. Foi agendada uma reunião 
extraordinária, em formato online, no dia 20 de abril, para tratar da Conferência 
Municipal de Cultura, e a reunião ordinária no dia 5 de maio, mantendo a 
deliberação de encontros mensais na primeira quinta-feira de cada mês. Não 
havendo mais nada a tratar, eu, Francis Jonas Limberger, vice-secretário do 
Conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por 
mim e pela presidente Carla Cristiane Ferreira, de acordo com as definições de 
todos os conselheiros que se fizeram presentes neste encontro. 
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