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Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, na Sala dos Conselhos, 

reuniram-se extraordinariamente os seguintes conselheiros integrantes do Conselho 

Municipal de Tradições Gaúchas: Vilnei Duarte de Oliveira, Saul José dos Santos, Hiran  

Antunes e sua suplente Andrea Sehnem, Micheli Katiani Rech Dal Molin e sua suplente Iris 

Lenz Ziani, e Valdir Ozi da Silva e Jorge Amilton Borges da Silva representando o Grupo 

dos Escoteiros, llgo C. Bartz e Rodrigo Tornquist como ouvintes. Inicialmente o 

presidente Hiran, saudou os presentes e na sequência foi lida a ata anterior. A ata foi 

aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. A conselheira Andréia Sehnem 

argumentou que o CTG Candeeiro da Amizade não concordava com que os Escoteiros 

fizessem almoço no domingo, dia 18 de setembro. Assim, os conselheiros trocaram a 

data para o dia 20. Presente na reunião Jorge Amilton Borges, representante dos 

Escoteiros concordou com a troca de data para a entidade, salientando que assim fica 

de bom agrado para todos. A conselheira Iris Ziani disse, então, que a Chama Crioula vai 

para a sede do Candeeiro que fica responsável pela guarda da mesma. O conselheiro 

Valdir Ozi da Silva questionou sobre o Alvará das entidades e, Iris Ziani esclareceu que o 

mesmo deve ser renovado anualmente. Hiran Antunes lembrou que os assuntos devem 

ser objetivos e somente sobre o tema da reunião, que se evite outros assuntos fora do 

mesmo para que o horário não se estenda além do necessário e, caso, não dê tempo de 

resolver todos os itens da pauta, que os mesmos fiquem para a reunião seguinte, haja 

vista que os detalhes da Semana Farroupilha tem prioridade no momento. Hiran ainda 

relatou que em conversa com a Secretária Municipal de Educação, Cristina Rabuske, 

interinamente respondendo pela Secretaria de Cultura e Turismo, solicitou que as 

reuniões do CMTG relacionadas a Semana Farroupilha sejam realizadas na Secretaria 

de Cultura e Turismo. Hiran também falou sobre as palestras sugeridas na reunião 

anterior nas Escolas Jacob Blész e Walter Dreyer. A conselheira Michele Dal Molin disse 

que está tudo certo sobre o assunto, que pela manhã acontece na EMEF Jacob Blész e 

à tarde na EEEF Walter Dreyer. Hiran Antunes comentou de que o Conselho precisa 

apontar um nome para ser o Patrono da Semana Farroupilha. Jorge Amilton Borges 

sugeriu que pudesse ser indicado o nome de uma Patronesse, prenda ou patroa da 

Semana Farroupilha e lembrou do nome de Marta dos Santos, que em 1973 foi eleita 1ª 

prenda do CTG Herança Farroupilha. Foram sugeridas também os nomes de Ana, 

Mariane, Beatriz, Onire e Miriam. Hiran sugeriu que uma comissão seja formada para 

avaliar a sugestão e, se houver concordância pelo nome de Marta dos Santos, que seja 

realizada uma visita para convidá-la. Borges ainda sugeriu também o nome de Andréia 

Sehnem. Hiran, então, marcou uma reunião para as 13 horas, do dia 10 de agosto, na 

Secretaria de Cultura e Turismo para avaliar a questão do nome do Patrono ou 

Patronesse, quando serão convidados a participar da mesma, nomes conhecidos e 

influentes nas tradições gaúchas no município, como, por exemplo, Lino Angelin, Saul 

dos Santos, Jorge Amilton Borges, Abani Bicca. Vilnei apresentou os grupos musicais 

para a Semana, o Estilo Musical, o do Dalton e do Jander.  Os conselheiros ainda 



debateram sobre a Semana Farroupilha ter um lançamento nos dias em que antecede a 

mesma. Iris Ziani sugeriu que ao invés de lançamento em um local fechado que se 

pudesse fazer visitas a alguns pontos comerciais, ficando esse assunto ainda em aberto 

para finalização. Também ficou acertado o lançamento do folder da Semana Farroupilha, 

para o dia 1º de setembro durante jantar/palestra no CTG Candeeiro da Amizade, com o 

palestrante Derli Carniel cujo tema será Gauchismo. Não havendo mais assuntos o 

presidente Iran Antunes deu por encerrada a reunião e eu Vilnei Duarte de Oliveira lavrei 

essa ata que após aprovação será assinada por mim e demais conselheiros presentes 

na reunião. Vera Cruz, 9 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

 


