
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS 

ATA 11 – OUTUBRO DE 2022 

 

Aos treze dias do mês de outubro de 2022, às dezoito horas e quarenta e cinco 

minutos, o Conselho Municipal de Políticas Públicas Culturais de Nova Petrópolis 

reuniu-se ordinariamente, de forma on-line. A reunião foi aberta pela presidente 

Carla Cristiane Ferreira. O vice-secretário Francis Jonas Limberger encaminhou 

as atas referentes às reuniões de junho, agosto e setembro, que seriam 

avaliadas pelo grupo para posterior publicação. O conselheiro titular Ricardo 

Lawrenz anunciou pedido de desligamento do Conselho, assumindo em seu 

lugar Lediane Werner. Conforme pareceres da equipe técnica, o Conselho 

aprovou solicitações de cinco famílias para auxílios para casas enxaimel: Ari 

Altreider e outros; Harry Zühl; Guida Panzenhagen Koch; Renita Hoffmann Ott; 

e Querino Kuhn. Com relação ao parecer 06/2022, a equipe técnica pede mais 

informações. Com relação ao parecer 09/2022, o Conselho adiou a deliberação 

para a reunião do mês seguinte, quando seria chamado um representante da 

empresa Zaandam para prestar esclarecimentos. Os pareceres 12/2022 e 

14/2022 foram respaldados pelo Conselho. Com relação aos editais dos grupos 

de trabalho (GT’s), aguardava-se retornos do Setor Jurídico do Município. Ficou 

definido que, após os retornos, as primeiras deliberações ocorreriam em 

reuniões dos GT’s ao longo do mês e com o Conselho todo na próxima reunião 

ordinária. A data para a realização da Conferência Municipal de Cultura de 2023 

ficou definida em 29 de abril. Seriam verificadas as possibilidades de espaço, 

com preferência para o auditório do Centro de Eventos, Plenarinho e salão da 

Sociedade Tiro ao Alvo. Na sequência da reunião, foi informado que o valor 

arrecadado com os espaços de “food trucks” durante a 25ª Feira Municipal do 

Livro seria revertido ao Fundo Municipal de Cultura. Na sequência, foi informado 

que o patrono da Feira do Livro de Nova Petrópolis, Gaudêncio Terra, também 

participaria da Feira do Livro de Porto Alegre, abordando a temática da inclusão. 

A diretora do Departamento Municipal de Cultura, Cândida Maldaner, anunciou 

o Festival de Música Estudantil, que aconteceria de 23 a 26 de outubro e neste 

ano traria uma categoria nova, para a participação de adultos ligados às escolas. 

A próxima reunião do Conselho, de forma presencial, ficou agendada para o dia 



10 de novembro. 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. 

 


