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Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, reuniram-se de forma 

online, para a reunião mensal do Conselho Municipal de Políticas Públicas 

Culturais, os seguintes membros: presidente Carla Cristiane Ferreira; Gilnei 

Mücke, Cristhie Lenz, Francis Jonas Limberger, Rose Dagmar Krauspenhar, 

Nelson Scheer e Mauro Stoffel. Constatou-se que a ata da reunião de junho 

ainda não estava disponível para deliberação. No primeiro tema da pauta, foi 

dada sequência à discussão sobre o projeto de restauração da praça de Linha 

Imperial. O Conselho seguiria aguardando o parecer da equipe técnica. O tema 

seguinte foi referente solicitação Hilário Darci Krauspenhar. Ficou definido que 

seria verificado o contrato de concessão do Parque Aldeia do Imigrante, para 

posterior envio de ofício à Administração Municipal e à empresa concessionária. 

Alguns conselheiros manifestaram preocupação com a alta demanda 

apresentada à equipe técnica, que trabalha voluntariamente e todos os 

integrantes têm seus compromissos profissionais. Decidiu-se por levantar outras 

possibilidades junto à Administração Municipal e a sugestão de contratar 

estagiários. Na sequência foi atualizada a situação de três grupos de trabalho do 

Conselho. No espaço dedicado aos assuntos gerais, foi informado que no dia 20 

de junho houve a entrega do ofício do CMPPC ao Município de São Francisco 

de Paulo, manifestado apoio à candidatura do ritmo “Bugio” como patrimônio 

imaterial do Estado. Também foi dado prosseguimento ao assunto sobre 

mudanças no Calendário Municipal de Eventos, que foram aprovadas pelo 

Conselho Municipal de Turismo. E foi informado que a Lei Paulo Gustavo deverá 

disponibilizar recursos no valor de R$ 208 para projetos de Nova Petrópolis. A 

próxima reunião acontecerá no dia 11 de agosto, às 18h45, de forma presencial, 

no Departamento de Cultura. Não havendo mais nada a tratar, eu, Francis Jonas 

Limberger, secretário suplente do Conselho Municipal de Políticas Públicas 

Culturais, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim 

e pela presidente deste Conselho, Carla Cristiane Ferreira. 


