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Ao primeiro dia do mês de setembro de 2014, às 19 horas, reuniram-se de forma ordinária na sala 

de reuniões dos Conselhos Municipais de Vera Cruz, situada na Rua Claudio Manoel, 381, para a 

reunião do CMTG, as seguintes pessoas: Patricia Regina da Silva, Alcides Frantz, Antônio.Rosinei 

Woyciekoski,  Hiran Antunes,  Silvana de Cristo Pacheco, 

 Marli Silveira, Marciana Scherer, Maicon Junior Dias, Elton Iser, Jose Carlos da Silva, Saul José 

dos Santos,  Valquiria Farias  e  Iris Lenz Ziani. Na pauta das discussões os Festejos Farroupilhas e 

a efetiva e propositiva participação do CMTG. O presidente do Conselho, Hiran Antunes, destacou a 

importância do Conselho para o fortalecimento das políticas públicas em favor do movimento 

tradicionalista local, destacando a sempre necessidade de envolver jovens em ações, projetos e 

momentos da cultura gaúcha em Vera Cruz. Diversos conselheiros se manifestaram na ocasião, 

todos ressaltando ações que poderiam ser feitas, inclusive ainda nos Festejos Farroupilhas de 2014, 

como incluir mais escolas e estudantes em toda a programação da Semana Farroupilha. Foram 

destacados concurso de dança, culinária gaúcha, concurso de desenhos e poesias, lidas campeiras. 

Foi sugerido a confecção de uma vaca parada de ferro para cada escola ter para ser usada nas 

atividades e brincadeiras diárias. Será realizada o levantamento de custo e a viabilidade da mesma. 

O conselheiro Maicon sugeriu a realização de um concurso de dança envolvendo escolas para 

incentivar o movimento tradicionalista e envolver jovens na cultura gaúcha local. O secretário de 

Cultura, Antônio Woyciekoski, também se manifestou sobre a sugestão do conselheiro Maicon e 

reforçou a ação sugerida como importante e bem-vinda. A conselheira Marciana Scherer também 

salientou a importância do envolvimento de jovens no movimento a fim de fortalecer os vínculos 

entre os tradicionalistas e a comunidade. A Marli frisou que no dia 15 de setembro os jovens estarão 

na Praça nos Festejos Farroupilhas e que neste dia a cultura gaúcha é plenamente vivida por 

crianças e jovens. Dia marcante na programação e que deve ser reiteradamente incentivado. 

Concluindo os trabalhos, o presidente comentou que toda ação, projeto que tem como objetivo 

efetivar o pleno desenvolvimento da cultura gaúcha, de modo especial envolvendo cada vez mais os 

jovens, deve ser promovido pelo Conselho e órgãos que trabalham e vivenciam a cultura gaúcha em 

Vera Cruz. Nada mais a tratar e para constar, eu Marli Silveira, lavrei a presente ata que vai assinada 

por mim secretária, presidente e demais presentes do Conselho. Vera Cruz, 01 de setembro de 2014. 

 

 

  


