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Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e quinze, na Sala dos Conselhos, 

reuniram-se os seguintes conselheiros integrantes do Conselho Municipal de Tradições 

Gaúchas: Antonio Rosinei Woyciekoski da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 

Marciana Teresinha Scherer da Secretaria Municipal de Educação, Hiran Antunes do 

CTG Candieiro da Amizade, Valdir Ozi da Silva (T) do PTG Orelhanos do Rio Grande, 

Saul José dos Santos (T) do CTG Herança Farroupilha e Volmir Iser da ATV; Luciane 

Beckemkamp e Rodrigo Schwingel do COMPATA e Iris Lenz  Ziani da Sala dos 

Conselhos.Inicialmente o presidente Hiran Antunes deu as boas vindas a todos e de 

imediato pediu para que a Conselheira Marciana procedesse a leitura da ata da reunião 

anterior. A mesma foi lida e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Na 

sequência o presidente solicitou que Luciane Beckemkamp, presidente do COMPATA  e 

Rodrigo Schwingel conselheiro do COMPATA apresentassem a Resolução 03/2015 do 

COMPATA que estabelece as normas para o uso de animais em eventos de organização 

no município de Vera Cruz. Todos também levaram uma cópia da resolução. Os 

conselheiros do CMTG, que são representantes dos CTGs e PTGs  relataram que o 

próprio MTG e a inspetoria exige que cuidem dos animais. Luciane então ressalta que 

agora ainda deverão encaminhar o mesmo para o COMPATA. Os mesmos fizeram a 

apresentação e após sanadas todos os questionamentos os mesmos se retiraram. 

.Prosseguindo o Presidente solicitou para que iniciássemos o planejamento da Semana 

Farroupilha de 2016 para que pudéssemos com antecedência captarmos recursos e 

parcerias. Ficando definido que para a próxima reunião todos trouxessem as sugestões e 

atividades para próximo ano. Após o conselheiro da ATV relatou que deveria ser 

resolvido a questão dos banheiros que estão intupidos no Parque de Tradiçaõ Gaúcha 

Jurema Tornquist. Ao final, ficou definido que a próxima reunião será dia 07 de 

dezembro de 2015, 18h30min, na Sala dos Conselhos. Não havendo nada mais a tratar, 

encerrou-se a reunião, eu Iris da Sala dos Conselhos, lavro a presente ata que após de 

lida e aprovada será assinada pelo presidente e demais conselheiros. Vera Cruz, 09 de 

novembro de 2015. 


