
Aos vinte e sete dias do mês de abril, reuniram-se em conferência, no auditório do Centro de 
Eventos de Nova Petrópolis, membros e entidades da comunidade cultural da cidade, conforme 
credenciamento. Os conferencistas foram recepcionados pela corte do Folclore Alemão 2022/2023 
e pelos músicos da Banda Municipal. Nesta edição, a Conferência Municipal de Cultura tem como 
temática “A cultura no pós-pandemia: E agora?”. Na sequência, por ocasião da abertura do evento, 
a presidente Carla Cristiane Ferreira deu as boas-vindas e saudou os conferencistas. Dando 
prosseguimento, a Banda Municipal tocou o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, foi projetada a 
mensagem da Sra. Beatriz Araújo (Secretária de Estado da Cultura). Ela falou sobre reflexão como 
sendo o foco da conferência. Dando prosseguimento, a Sra. Carolina Biberg Maia (coordenadora 
do RS Criativo) se pronunciou falando sobre a honra de estar na conferência e sobre o espaço de 
diálogo que ela pretende criar em seu pronunciamento ao longo da noite. Encerrando os 
pronunciamentos, o Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Jorge Darlei Wolf, deixou sua 
mensagem saudando a todos os presentes e falando sobre a importância da retomada da cultura 
em Nova Petrópolis. O prefeito também fez a ligação da cultura e do turismo, como sendo de 
relevância inquestionável. Segundo ele, um povo culto educa seu povo e entrega pessoas melhores 
para o mundo. Dando início aos trabalhos da conferência, a presidente do biênio 2020/2021, 
Lediane Werner, apresentou de forma emocionada os trabalhos do seu mandato, com destaque 
para a Lei Aldir Blanc em 2020 e para os eventos online e a revisão de valores para a ajuda de 
custo das casas de relevância histórica em 2021. Em 2022, ela destacou a organização desta 
conferência e a possibilidade de reunião e de diálogo presencial. Dando continuidade, Carla 
convidou os novos membros a se apresentarem diante dos conferencistas. A chamada nominal dos 
membros ficou a cargo do Diretor do Departamento de Cultura, Gilnei Mücke. Os representantes 
do Poder Público são: Gilnei Mücke, Cristhie Lenz, Francis Jonas Limberger, Carla Cristiane 
Ferreira e Cândida Maldaner como titulares; Ana Quézia Roldão da Silva, Jéssica Gomes, Beno 
Heumann, Tiago Merckel Haugg e Maurício Ludgren como suplentes. Na sociedade civil, há uma 
divisão por eixos que estão representados da seguinte forma. Eixo Música: Rose Dagmar 
Krauspenhar e Nelson Henrique Scheer; Eixo Dança, Teatro e Circo: Walmi Kopper e Morgana 
Neumann; Eixo Livro e Leitura: André Werkahausen Boone e Rafael Olanda; Eixo Folclore: Vinícius 
Hillebrand Andriola e Iasmin Schmitt; Eixo Artes Plásticas: Fábio Leandro Ávila de Souza e Elisana 
Cristina Costa Sanchez; Eixo Vídeo, Cinema e Fotografia: Álvaro Fraga Moreira Benevenuto Júnior 
e Mauro Stoffel; Eixo Patrimônio Material e Imaterial: Ricardo Lawarenz e Lediane Werner. A equipe 
técnica é composta pelos membros do poder público: Bianca Maria Chagas, Cristiane Schneider 
Weber, Karin Helga Brakemeier, Fabiane Roseli Grings; e pelos membros da sociedade civil: 
Jeferson Schaefer, Anemarie Dreschler, Lauro Alberto Schuh, Julio Ariel Guigou Norro. A 
presidente Carla convidou os membros do conselho de 2020 e 2021 para receber um 
agradecimento. Dando sequência aos trabalhos, foram apresentadas as proposições da 
comunidade cultural. A primeira proposição chama-se “Empresa amiga do Patrimônio Histórico” e 
pertence ao CTG Pousada da Serra. Eles sugerem que a Sicredi Pioneira e a Cooperativa Piá 
recebam este selo. O representante do CTG Pousada da Serra, Fábio Guaragni, justificou o 
recebimento listando ações que as empresas já realizaram em relação ao patrimônio histórico na 
cidade e sua preservação. Além disso, também abordou aportes financeiros que as duas empresas 
já deram a eventos culturais e de manutenção das tradições aqui preservadas. Não houve 
manifestação verbal contrária e, na votação, a proposição foi aprovada por unanimidade. A 
segunda proposição chama-se “Encontro Anual dos Eixos Temáticos” e pertence a este conselho, 
visando um encontro por eixos anualmente, antes de cada conferência. A troca cultural entre 
conselho e comunidade deve ser fomentada e acontecer de modo mais incisivo. A ideia é ampliar 
os debates nas áreas e integrar a comunidade de fato nas ações do conselho, trazendo quem faz 
cultura para dentro das formalizações do conselho municipal. A proposição foi aberta para dúvidas 
e contribuições e a presidente do Conselho de Turismo, Luciane Schommer, questionou se será 
necessário nesses encontros um formato rígido ou regulamentado. Nossa presidente respondeu 
dizendo que a ideia não é engessar e sim aproximar o povo que faz cultura com o conselho. A 
segunda manifestação do público foi por parte de Álvaro Benevenuto Júnior trazendo a questão de 
que essa proposição já faz parte do trabalho do conselho. A presidente respondeu que isso é 
caminhada, é processo. A preocupação do presidente do CONSEPRO, Zelizio Antônio dos Santos, 
é que os eixos se isolem ao se reunir individualmente. A presidente respondeu que a principal 



intenção é fortalecer os eixos que não têm uma estrutura tão forte. Ela deu como exemplo as Artes 
Plásticas e o Vídeo, Cinema e Fotografia que não possuem uma associação e não estão tão 
integrados com a comunidade. Beno Heumann trouxe a questão de que talvez a comunidade não 
saiba o que o eixo está discutindo nas reuniões e que devem ser mais unidos. Rose Krauspenhar, 
representante da Música, concorda que o eixo precisa se encontrar e que precisa se esforçar para 
abraçar todas as zonas cobertas pelo eixo e deixar o todo pra ser trabalho em reuniões e 
conferência, estabelecendo parcerias. Paulo Soares fala sobre os eixos se conhecerem e que esse 
encontro do eixo é importante. Ele também traz que conhecer a realidade de cada eixo é de alta 
relevância para todo o conselho, já que o conselho delibera em conjunto sobre todos. Luciane 
Schommer volta a pedir a palavra e teme que a cultura seja colocada em “caixinhas” e não seja 
vista por inteiro. Ela sugere que os encontros aconteçam de forma integrada. Vinícius Andriola 
pediu a palavra e complementou a proposta dizendo que nunca será solucionado o macro sem 
conhecimento do micro. Segundo ele, sabendo das necessidade internas, será possível 
estabelecer parcerias. Esta relatora complementou a fala do Vinícius sobre diagnóstico interno ser 
importante antes de abrir para os outros eixos. Christian Wagner traz a preocupação de surgir uma 
nova variação do Covid-19 ou uma outra doença e isso fazer a cultura parar. Vencidos os debates, 
partiu-se para a votação. A proposição foi aprovada por maioria de votos, com três votos contrários. 
Álvaro Benevenuto Júnior sentiu a necessidade de justificar seu voto por meio de uma declaração 
de voto contrário que diz o seguinte: “A reunião dos eixos é uma rotina que está na origem da 
existência dos mesmos, conforme a instituição do CMPPCNP. Diante disso, não é necessário 
regulamentar o que já é regulado pela lei que institui o CMPPCNP”. A terceira proposição chama-
se “Apoio à candidatura do Ritmo Bugio”, pertencentente ao CTG Pousada da Serra. O objetivo é 
apoiar a candidatura deste ritmo como patrimônio imaterial brasileiro. Os proponentes 
apresentaram a justificativa, explicando a história do ritmo e da dança. Renata Leão, representante 
da entidade, também apontou que o apoio popular é de relevância para a aprovação do 
tombamento. Nas manifestações, Paulo Soares demonstrou sua surpresa ao saber que o ritmo 
ainda não é patrimônio e se mostrou feliz com a proposição. Álvaro Benevenuto Júnior parabenizou 
o CTG pelas duas proposições. A proposição foi encaminhada para a votação e foi aprovada por 
unanimidade. Na sequência, finalizadas as proposições, a presidente deste conselho convidou o 
escritor Gaudêncio Terra a se pronunciar. Gaudêncio falou sobre a sua coleção de livros, que se 
chama “Literatura de Inclusão”, e convidou a plenária a se fazer presente no lançamento da coleção 
que acontecerá no dia 07 de maio, no sítio do Ecoviv (Sítio do Riacho). O escritor falou um pouco 
sobre duas das obras da coleção, uma delas inspirada no membro do conselho, André Boone, e 
outra em uma residente de Flores da Cunha, que estará no lançamento. A presidente pediu a 
palavra para chamar para o intervalo, o qual chamou de “recreio” e que aconteceu por meio de uma 
lembrança de sineta da pausa escolar. Findada a pausa, a retomada ocorreu a partir do convite da 
presidente, em forma de poesia, para a participação de Carolina Biberg Maia (coordenadora do RS 
Criativo). Carolina começou sua fala sobre se reinventar a partir de um hiato cultural. Ela fez uma 
provocação sobre o cenário atual: “será que estamos no pós-pandemia?”. Ela afirmou ainda que 
estamos vivendo um momento diferente de antes e diferente de durante, mas não se sabe 
exatamente qual é esse momento. Ela mencionou a proposição deste conselho como exemplo de 
uma dinâmica estruturada e responsável. A palestrante afirmou que ainda estamos na pandemia, 
na visão dela, e que é necessário respeitar essa situação em que ainda há doentes e 
hospitalizados. Nesse sentido, ela trouxe a questão de uma governança ineficiente e que precisou 
chegar em todas as pessoas durante esse período. Essa necessidade apontou um problema, não 
se sabia informações e indicadores sobre a economia criativa, pessoas e empresas que tinham 
essa atividade como a principal. Após informações recolhidas, houve o lançamento da Lei Aldir 
Blanc e o aumento na adesão do sistema estadual de cultura. A palestrante trouxe uma afirmação 
de Sidarta Ribeiro sobre a ciência, a cultura e a arte serem curativas e que essa constatação atingiu 
a população durante a pandemia. Apesar disso, segundo ela, na cultura, falta a visão de 
profissionalização. É necessário olhar para esses novos caminhos, esses novos modelos de 
desenvolvimento e se colocando como profissional. Ela prosseguiu questionando como as pessoas 
podem sair desse momento incerto de pandemia. As pesquisas mostram que os profissionais da 
cultura precisam de capacitação, pensar o fazer de forma sustentável. Ainda segundo ela, não 
existe fórmula para isso, cada profissional precisa descobrir como a sua criatividade pode se tornar 



produto e chegar até seu público. Na sequência, Carolina apresentou as metas da SEDAC/RS que 
devem ser cumpridas até o final desse ano. Uma dessas metas contempla o RS Criativo, que é um 
programa estratégico do governo para olhar para a economia criativa (valor econômico e cultural). 
Um esquema integrado foi projetado a fim de ilustrar a união entre Diversidade Cultural, 
Sustentabilidade, Inclusão Social e Inovação, princípios norteadores do programa. Segundo a 
palestrante, a cultura é fonte para muitos âmbitos beberem. Ela projetou os eixos de trabalho nos 
quais trabalha e que são possibilidade nessa virada cultural: Capacitação e Residência (apoio para 
profissionais); Observatório (pesquisas); Promoção e Investimento (editais e linhas de 
financiamento); Mercado e Circulação (programações práticas, feiras, rodadas de negócios); 
Territórios Criativos (potencializar lugares que produzem cultura como centro da sociedade). Em 
seguida, a palestrante apresentou a metodologia usada para diagnóstico do setor criativo que está 
firmado em três pilares: a educação, a governança e a pesquisa. A partir disso, afirmou que 
desenvolver territórios criativos é fundamental e traz muitos benefícios para a comunidade e para 
a cidade. Essas duas situações estão interligadas porque o diagnóstico metodológico é 
fundamental no desenvolvimento desses territórios. Usando o diagnóstico de Nova Petrópolis, 
organizado em 2018, Carolina elogiou a cidade dizendo que ela é ótima em tudo e que quem está 
indo bem precisa dar a mão e ensinar o caminho para quem não o conhece. Na sequência, ela 
apresentou uma série de lugares e de negócios da cidade que são exemplos de economia criativa 
que estão dando certo e que vendem o Jardim da Serra Gaúcha contando a sua história. Já se 
encaminhando para o final, ela apresentou pesquisas que dimensionam os setores criativos e os 
colocam ao lado de setores tradicionais, como calçadista e automobilístico na geração de empregos 
no estado. Finalizando, ela apresentou o primeiro edital da Secretaria de Estado da Cultura, que 
contemplará 10 projetos milionários de empresas. O edital fica aberto até 19 de maio de 2022. Além 
disso, apresentou as redes e contatos do RS Criativo e falou sobre cursos, workshops e oficinas 
gratuitos de capacitação e potencialização da cultura organizados pelo programa. Carolina deixou 
um convite para a plenária conhecer o espaço do RS Criativo na Casa de Cultura Mário Quintana. 
Em seguida, a presidente convidou Cândida a fazer a chamada dos novos agentes culturais que 
receberam seus certificados. No momento final, encerrando a conferência, Gaudêncio fez um 
fechamento descontraído e emocionante juntamente com Fábio Guaragni. Não havendo mais nada 
a tratar, eu, Edineia Werner, relatora desta conferência para o Conselho Municipal de Políticas 
Públicas Culturais, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada por mim e pela 
presidente deste conselho. 

 


