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Aos vinte e dois 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, Hiran  Antunes e sua suplente Andrea Sehnem, Micheli Katiani Rech Dal Molin 

e sua suplente Iris Lenz Ziani e Volmir Iser e Liro Vollbrecht, Secretario Municipal de 

Cultura e Turismo. Inicialmente o presidente Hiran, saudou os presentes e na sequência 

foi lida a ata anterior e aprovada por unanimidade, na sequencia passou a palavra para o 

Senhor Liro. Liro elogiou o trabalho desenvolvido até o presente momento pela 

organização da Semana Farroupilha pelo CMTG, informou que andou pesquisando e 

disse que não existe o termo de Patronesse da Semana Farroupilha e sim de Prenda. 

Os conselheiros concordaram em mudar o termo já que o mesmo tinha fundamentação 

teórica sobre o assunto. Na sequencia também informou que a segurança será efetuada 

por funcionários públicos, portanto esse recurso será usado para auxiliar no pagamento 

da música a ser oportunizada aos frequentadores durante a Semana Farroupilha. Hiran 

também informou que a Missa Crioula deveria passar para o dia 15 de setembro, ois o 

padre não mais poderia no dia 14 de setembro. Hiran também passou a Michele que a 

palestra com a EMEF Jacob Blész deveria ficar cancelada, ficando assim somente a da 

EEEF da Walter Dreyer. Vilnei e Iris confirmaram a palestra da Professora Tania Lisboa 

no dia 16 de setembro, às 19horas, na Praça José Bonifácio. As demais programações 

são os que ficaram definidas anteriormente e no desfile cada entidade irá apresentar 

sobre um dos itens do tema Republica das carretas. Hiran também colocu que a chula 

poderia se apresentar no dia 19 de setembro. Não havendo mais assuntos o presidente 

Iran Antunes deu por encerrada a reunião e cancelou a reunião ordinária do dia 5 de 

setembro e eu, Iris Lenz Ziani, a lavrei essa ata que após aprovação será assinada por 

mim e demais conselheiros presentes na reunião. Vera Cruz, 22 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

 


