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Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezessete, na Sala dos Conselhos 
Municipais, reuniram-se ordinariamente os seguintes conselheiros integrantes do 
Conselho Municipal de Tradições Gaúchas: Hiran Antunes, Lucas Dalfrancis da Silva 
suplente de Marcelo Henrique de Carvalho, Micheli Katiani Rech e sua suplente Iris Lenz 
Ziani, Volmir A. Iser e seu suplente Jose Carlos da Silva, Valdir Ozi da Silva, Rodrigo 

Weiland e Saul José dos Santos e Luciano de Azevedo e Souza. O presidente, Hiran, 

saudou os conselheiros presentes. Na sequencia relatou rapidamente a reunião anterior. 
Na sequencia Michele, representante da Secretaria Municipal de Educação relatou que 
em contato com as escolas municipais, uma escola confirmou em participar do Desfile 
da Semana farroupilha e mais duas outras são quase certo. Amanhã tem reunião das 
direções das escolas e confirmarão a participação ou não desse desfile. Após foi 
apresentado pelas entidades tradicionalistas a programação prevista, onde somente o 
CTG Candeeiro da Amizade apresentou a sua programação da Semana Farroupilha. Na 
sequencia veio novamente a tona, pelos tradicionalistas, em se realizar as 
programações no CTG Candeeiro da Amizade. Na oportunidade a representante da 
Secretaria de Educação colocou que pela discussão que tiveram preferiam que fosse na 
Praça. Após várias colocações foi feito a votação se preferiam na Praça e ou no CTG 
Candeeiro da Amizade. Ficando assim a votação: Os que optaram pelo CTG Candeeiro 
da Amizade, com três votos, foram: CTG Candeeiro da Amizade, PTG Pala Velho e o 
CTG Herança Farroupilha. Os que votaram que é indiferente se for na Praça José 
Bonifácio ou no CTG Candeeiro da Amizade, com quatro votos, foram: PTG Capão do 
Cedro, PTG Querência Amada, PTG Orelhanos do Rio Grande e a  ATV. Também o 
representante do Candeeiro da Amizade colocou que mesmo sendo na Praça não irão 
de nenhuma maneira, pois farão a sua programação no CTG Candeeiro da Amizade 
todos os dias. Após a votação ficou definido que o conselheiro e Secretario Municipal de 
Cultura, suplente, Lucas Dalfrancis, irá conversar com o Patrão do CTG Candeeiro da 
Amizade para verificar as condições de uso do mesmo. Também cada entidade votou 
qual seria o horário(turno) que gostaria de fazer o uso e evento do CTG Candeeiro da 
Amizade, ficando assim definido: Usar tanto de meio dia e a noite são quatro: PTG 
Capão do Cedro, PTG Pala Velho, PTG Querência Amada e PTG Orelhanos do Rio 
Grande. Usar somente a noite: CTG Herança Farroupilha. Usar somente ao meio dia: 
ATV. Lucas também questionou qual a média de almoços e jantas servidos no ano 
passado, relataram que era uma média respectivamente de 120 e 90 refeições dia. 
Questionaram como esta a questão do concurso do desenho para a Semana 
Farroupilha. Michele falou que o Lucas quer fazer uma lei para isso e após irá divulgar. 
Nada mais a tratar o presidente encerrou a reunião, e eu, Iris Lenz Ziani, lavrei a 
presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e demais conselheiros 
presentes. Vera Cruz, 8 de maio de 2017. 

 


