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Aos 11 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e 

quarenta e cinco minutos, na sala do Departamento de Cultura da Prefeitura de 

Nova Petrópolis, reuniu-se o Conselho Municipal de Políticas Públicas Culturais 

em reunião mensal ordinária. Após a abertura dos trabalhos, realizada pela 

presidente Carla Cristiane Ferreira, passou-se à apreciação do primeiro item da 

pauta, sendo este o projeto de revitalização da Praça Theodor Amstad, em Linha 

Imperial, cuja análise foi finalizada com a assinatura do parecer. O Conselho 

acatou o parecer 04/2022, da equipe técnica, com respaldo integral. Na 

sequência, tratou-se da destinação de recursos existentes no Fundo Municipal 

de Cultura. O Grupo de Trabalho encarregado do tema propôs a oferta do valor 

de R$ 5.000,00 para cada eixo temático da cultura, sendo que os interessados 

deverão se inscrever via edital. O Grupo de Trabalho apresentou também uma 

proposta com as regras e os critérios para a distribuição dos recursos. Os 

conselheiros concordaram que será muito importante dispor de um canal de 

WhatsApp para tirar dúvidas. A proposta foi aprovada pelo Conselho e enviada 

ao Departamento Municipal de Cultura. Dando sequência à reunião, passou-se 

à revisão da Lei Municipal 4.543, de 27 de novembro de 2015, que “cria o 

Conselho Municipal de Políticas Públicas Culturais, o Fundo Municipal de Cultura 

e dispõe sobre o patrimônio natural, cultural, histórico e artístico de Nova 

Petrópolis”, bem como a revisão do Decreto Municipal que institui o Regimento 

Interno do Conselho Municipal de Políticas Públicas Culturais. Com relação ao 

edital sobre destinação de recursos para casas enxaimel, foi informado que 

ainda não houve retorno do Setor Jurídico da Prefeitura. O tema seguinte foi a 

elaboração do Plano Municipal de Cultura, que será realizada em parceria com 

a Sicredi Pioneira e Sebrae. A primeira palestra, de sensibilização, está 

programada para o dia 28 de setembro, às 18h30, em local a definir. Foi tratado 

também da participação de representantes da comunidade cultural de Nova 

Petrópolis na abertura oficial do 29º Ronco do Bugio, em São Francisco de Paula, 

para a entrega do documento de apoio à candidatura do ritmo musical “Bugio” 

como patrimônio imaterial do Brasil. O último tema tratado foi relacionado às 

mudanças que acontecerão no Calendário de Eventos de 2023 e a implantação 

de uma agenda mensal de eventos. 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. 

 

 


