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Aos seis dias do mês de setembro de 2022, às dezoito horas e quarenta e cinco 

minutos, na sala do Departamento Municipal de Cultural, reuniu-se o Conselho 

Municipal de Políticas Públicas Culturais para reunião ordinária. A ata Nº 9/2022, 

de 11 de agosto de 2022, foi aprovada com ressalvas da presidente Carla 

Cristiane Ferreira. O vice-secretário Francis Jonas Limberger responsabilizou-se 

por efetuar as alterações sugeridas. Inicialmente, o conselheiro Gilnei falou de 

sua exoneração do cargo de diretor do Departamento Municipal de Cultura. A 

secretária Gislaine Marchioro Leal anunciou Cândida Maldaner como nova 

diretora, além de outras mudanças no Departamento Municipal de Cultura. Na 

sequência, o Conselho tratou do projeto de “valorização da casa do chaveiro e 

ampliação do Zaandam”, que foi enviado para a equipe técnica. Dando 

sequência, foi abordada uma solicitação de demolição, apresentada pela Sicredi 

Pioneira, de uma edificação de 143 metros quadrados, em Linha Imperial. O 

Conselho aguarda parecer da equipe técnica e, após, a pauta seria votada no 

grupo do WhatsApp. Dando sequência, foi lido o parecer Nº 05/2022 da equipe 

técnica (sobre solicitação de alterações do projeto do anexo de sanitários e 

copa/serviço da Igreja Evangélica Luterana do Brasil – Congregação da Paz, de 

Nove Colônias), que foi respaldado pelo Conselho. O tema seguinte foi a 

elaboração do Plano Municipal de Cultura, para o qual no dia 5 de outubro, no 

auditório Sicredi Pioneira, aconteceria a primeira reunião, de sensibilização. 

Todos os setores e segmentos ligados à cultura deveriam estar representados 

nesta reunião e, para tanto, foi elaborada uma lista de pessoas e vários 

conselheiros se responsabilizaram por enviar os convites a elas. Na sequência, 

a presidente Carla Cristiane Ferreira fez alguns agradecimentos: 1) ao 

conselheiro Mauro Stoffel, que irá representa o CMPPC no Conselho Municipal 

de Turismo; 2) aos conselheiros Gilnei Mücke e Rose Krauspenhar e ao 

integrante do CTG Pousada da Serra, Fábio Rodrigo Guaragni, pela participação 

na abertura oficial no 29º Ronco do Bugio, no dia 26 de agosto, em São Francisco 

de Paula, para entrega do documento manifestando apoio à candidatura do ritmo 

“Bugio”; aos conselheiros Gilnei Mücke e Álvaro Benevenuto Jr., pela 

participação no encontro virtual do dia 23 de agosto, sobre a Lei “Paulo Gustavo”; 

aos conselheiros Gilnei Mücke, Rose Krauspenhar e Carla Cristiane Ferreira, 

pela participação na reunião com a secretária Gislaine Marchioro Leal, no dia 30 

de agosto, para abordar o Plano Municipal de Cultura e status das atividades do 

Conselho; e ao conselheiro Francis Jonas Limberger, pela participação na Hora 

Cívica do dia 2 de setembro. No assunto seguinte, o Conselho reforçou a 

necessidade de acompanhar o andamento da Lei “Paulo Gustavo”. O 

conselheiro Gilnei Mücke falou do decreto municipal Nº 143/2022, que 

regulamento o 22º Festival de Música, com arrecadação das inscrições 

destinadas ao Fundo Municipal de Cultura. Seria verificada junto ao Setor 

Jurídico da Prefeitura a possibilidade de o Fundo Municipal de Cultura repassar 



recursos ao evento 25ª Feira Municipal do Livro. Nos “assuntos gerais”, foi 

informado que não há novidades sobre o Caneldário de Eventos/Agenda Cultural 

de 2023. O conselheiro Vinícius Andriola representaria o CMPPC no lançamento 

do 1º Kulturvolksfest. E o conselheiro Francis Jonas Limberger representaria o 

CMPPC no lançamento da 25ª Feira Municipal do Livro, em Porto Alegre. A nova 

diretora do Departamento Municipal de Cultura, Cândida Maldaner, substituirá o 

ex-diretor Gilnei Mücke no CMPPC. E o conselheiro Francis Jonas Limberger 

passará a representar o CMPPC, como suplente, no Conselho Municipal de 

Educação, substituindo a suplente Neusa Wittmann. A próxima reunião do 

CMPPC ficou agendada, de forma presencial, para o dia 13 de outubro, na sala 

do Departamento Municipal 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.     


