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Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, na Sala de reuniões da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reuniram-se extraordinariamente os seguintes 

conselheiros integrantes do Conselho Municipal de Tradições Gaúchas: Vilnei Duarte de 

Oliveira, Saul José dos Santos, Hiran  Antunes, Micheli Katiani Rech Dal Molin e sua 

suplente Iris Lenz Ziani, saul José dos santos, Volmir Iser, José Carlos da Silva, Ilgo C. 

Bartz e Valdir Ozi da Silva e Roberto Carlos Cardoso da Secretaria de Cultura e Turismo 

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 e aprovada por unanimidade. Hiran colocou que foi 

definida pela Comissão que a Marta dos Santos será a Patronesse da Semana 

Farroupilha, a mesma já aceitou o convite. Hiran solicitou para ser feito um documento 

oficial onde a mesma será convidada, bem como para o CTG Herança Farroupilha na 

qual ela está vinculada. Hiran colocou que a data da Missa crioula passou para o dia 16 

de setembro, bem como as palestras agendadas nas EMEF Jacob Blesz e EEEF Walter 

Dreyer, ambas a Michele irá se responsabilizar do agendamento. Sobre o lançamento 

ficou definido que será com janta por adesão a cargo do CTG Candeeiro da Amizade no 

valor de R$12,00, cujo cardápio será carreteiro de charque entre outras comidas 

campeiras.  Na sequencia Roberto apresentou o orçamento da infraestrutura, 

segurança, limpeza, folders e sonorização que ficará em torno de R$13.000,00 e o total 

disponibilizado é de R$18.000,00. Sendo que é fator limitador, pois existe limites de 

recurso. Após Roberto Carlos Cardoso colocar o orçamento do Município para a 

programação da Semana Farroupilha, Hiran Antunes disse que está na hora de todos os 

tradicionalistas defenderem a nossa tradição, salientando que essa verba precisa ser 

revista, pois já fazem 3 anos que esse valor continua o mesma. Ressaltou que o 

momento é oportuno e devemos quem iremos colocar à frente do município, pois 

argumentou que outros eventos como Carnaval, Escolha de Soberanas e Gincana, por 

exemplo, recebem verbas bem maiores do que essa da Semana Farroupilha. Sobre as 

eleições, Roberto Carlos Cardoso alertou aos dirigentes de entidades para tomar 

cuidados com os candidatos, pois não é permitida imagem ou manifestações dos 

mesmos em eventos públicos. Hiran solicitou sonorização para o lançamento do dia 

primeiro de setembro. Na sequencia foi retomada a programação geral com os 

respectivos cardápios, ficando assim definidos: 01/09 - Lançamento da Semana 

Farroupilha; palestra Republica das Carretas, com Derli Carniel, janta por adesão a 

cargo do CTG Candeeiro da Amizade no valor de R$12,00 para adultos e R$ 6,00 para 

menores até 10 anos, cujo cardápio será carreteiro de charque entre outras comidas 

campeiras. Hiran também salientou que sejam enviados convites para autoridades e 

publicação na imprensa sobre o evento, ficando a responsabilidade de Vilnei; No 14 de 

setembro: Chegada da cavalgada pelas 10 horas e após almoço cujo cardápio 

carreteiro no valor de R$ 15,00 com apresentação e janta cujo cardápio será galeto, de 

R$ 15,00 sob coordenação da ATV; dia 15 de setembro: a cargo do PTG Querência 



Amada, com almoço cujo prato será galinhada no valor de R$ 15,00 e a noite com galeto 

no valor de 15,00; No dia 16 de setembro sob responsabilidade do PTG Orelhanos, 

com almoço cujo prato será galinhada no valor de R$ 15,00 e a noite com galeto no 

valor de 15,00;  dia 17 de setembro: Sob responsabilidade do PTG no Pala Velho, com 

almoço cujo prato será galinhada no valor de R$ 15,00 e Festa Campeeira no CTG 

Candeeiro da Amizade; Noite terá Fandango no CTG Candeeiro da Amizade; 18 de 

setembro: Festa campeira nos CTG Candeeiro da Amizade; dia 19 de setembro: a 

cargo do ROTARY Club Vera Cruz, cujo almoço será churrasco, arroz, saladas e 

maionese e janta serão carreteiros de linguiça, de carne limpa e de churrasco e Tertúlia 

livre no decorrer do dia;  a noite teráo Fandango com formatura do grupo de dança no 

CTG Candeeiro da Amizade; dia 20: sob responsabilidade dos Escoteiros cujo almoço 

será feijão campeiro, arroz branco, saladas verde, galeto, pão  cujo valores será R$ 

18,00 e crianças no valor R$ 10,00 e as 14 horas: desfile com o tema “REPÚBLICA DAS 

CARRETAS. Dia 16 horas: encerramento. Ainda foram confirmadas as datas de cada 

entidade durante as rondas na Praça José Bonifácio. Vilnei Duarte colocou a todos que 

devido ao orçamento baixo para custear a programação, que na medida do possível, 

cada entidade se encarregasse de contratar e assumir o cachê dos grupos musicais em 

seus dias de rondas na Praça José Bonifácio. Sobre o assunto, Jorge Amilton Borges 

confirmou que os Escoteiros assumem contratar e pagar os músicos no dia que estarão 

na praça. Não havendo mais assuntos o presidente Iran Antunes deu por encerrada a 

reunião e eu, Vilnei Duarte de Oliveira, a lavrei essa ata que após aprovação será 

assinada por mim e demais conselheiros presentes na reunião. Vera Cruz, 15 de agosto 

de 2016. 

 

 

 

 

 


