	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

MANIFESTAÇÃO DE REPÚDIO
AO SR. CARLOS MOSMANN
SECRETÁRIO DE CULTURA DE NOVO HAMBURGO
A Defender - Defesa Civil do Patrimônio Histórico, associação civil, pessoa jurídica de direito
privado, com atuação nas áreas da cultura, patrimônio histórico e artístico, turismo cultural e
social, meio ambiente e cidadania, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, regida por
Estatuto e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicadas, com sede e foro em
Cachoeira do Sul/RS, qualificada desde maio de 2002, como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público – OSCIP junto ao Ministério da Justiça, em conformidade com a
Lei nº. 9.790/1999, vem por meio desta apresentar à sociedade gaúcha e ao Excelentíssimo
Sr. Luis Lauermann, D.D. Prefeito de Novo Hamburgo, nossa MANIFESTAÇÃO DE
REPÚDIO contra a atitude do Sr. Carlos Mosmann, Secretário de Cultura do Município.
São os fatos:
Em 14 de setembro de 2013, durante o Seminário Regional dos Delegados de Cultura do
Vale dos Sinos, realizado como preparação à Conferência Estadual de Cultura no Espaço
Cultural Albano Hartz, com a presença de representantes de diversos municípios, nosso
Delegado em Novo Hamburgo, Sr. Alexandre Reis, apresentou uma manifestação
performática e pacífica em defesa do Patrimônio Cultural.
O ato consistiu na entrega simbólica ao Senhor Secretário de Cultura de uma coroa de
flores, como forma de protesto pela permissão concedida para a demolição do imóvel
denominado Casa Koch, no Centro Histórico de Hamburgo Velho.
A reação desmedida do Sr. Carlos, mesmo na presença de voluntários eleitos Delegados de
Cultura vindos de outras cidades foi grotesca, violenta e mostrou o seu destempero:
chutou a alegoria com um pontapé com tal violência que por pouco não atingiu algumas
das pessoas presentes, fato que praticamente esvaziou o plenário em protesto.
Sabedores que estamos a defender o Patrimônio Cultural que é de todos, reforçamos que o
imóvel destruído estava protegido por estudo de inventário do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, por procedimentos previstos na Lei Complementar Nº
608, 05 de Novembro de 2001, pelo Plano Diretor e incluído em sítio histórico sob processo
de tombamento federal.
Fica registrada a nossa MANIFESTAÇÃO DE REPÚDIO pela reação intempestiva de uma
autoridade com a responsabilidade de gerir a CULTURA no Município de Novo Hamburgo.
Cachoeira do Sul/RS 15 de Setembro de 2013.
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