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Aos cinco dias do mês de outubro 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, Rodrigo Weiland do PTG Capão 

do Cedro, Maicon Junior Reis Dias do PTG Esteio da Tradição, Volmir Iser da ATV e 

Fabio Rodolfo Dummer do PTG Pala Velho 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 perguntou para Iris se as pessoas do COMPATA não viriam, Iris entrou em 

contato e colocou que ficaria para próxima reunião do CMTG. Prosseguindo o 

Presidente solicitou para que avaliássemos a Semana Farroupilha de 2015 e 

considerássemos que esta reunião deverá ser a primeira para iniciarmos a organização 

da Semana Farroupilha do ano de 2016, colocou que o conselho tem a validade desde 

que tenha os representantes da Secretaria de Educação, da Brigada Militar, da cultura e 

das entidades de tradições gaúchas, como o mesmo é formado. Na sequência foi 

salientado o apoio da Secretaria Municipal de Educação, através da Secretária Cristina 

Rabuske para a vinda das escolas. Foi levantado como positivo as atividades como as 

palestras, a vaca parada, a participação das escolas, a participação da comunidade em 

geral nos almoços, o concurso dos desenhos, como a estrutura é adequada, o evento 

deve permanecer na Praça. Ressaltou-se que várias escolas já estão realizando 

atividades nas suas escolas, tais como EMEF Jacob Blész, EMEF José Bonifácio, 

EMEF Elemar Kroth e a EEEM Vera Cruz. Foram levantadas as seguintes sugestões 

para o próximo ano: Criar um cardápio para não ocorrer a repetição de certos pratos; 

realizar o lançamento da Semana Farroupilha com um jantar típico e 

concomitantemente com a oficina de culinária gaúcha; - realizar algumas atividades 

(dois dias) no Parque de Tradições Gaúchas na ATV, mas deverá ter infraestrutura 

melhor e intercalando com atividades no CTG Candeeiro da Amizade; sonho de realizar 

um acampamento gaúcho onde todas as entidades de tradicionalismo se façam 

presentes; realizar concurso nas escolas a partir de oficina de laço e os melhores 

participarem no concurso municipal de laço de vaca parada recebendo premiação 

através de um troféu;  realizar oficinas de dança nas diferentes escolas para incentivar e 

cultuar as danças gaúchas; entre outros. Os conselheiros refletiram em como 

incentivarem as novas gerações em cultuar e seguir as tradições gaúchas, sendo uma das 

possibilidades é de fazer parte do currículo escolar, a história, as danças, as poesias, a 

vestimenta, entre outras. Antônio convidou a todos em participar da janta de integração 

que acontecerá em dezembro onde a data e o preço será divulgada posteriormente. O 

Conselheiro Volmir divulgou da possibilidade de realizar uma domingueira no dias 24 

ou 25 de outubro em troca do dia 20 de setembro que não aconteceu devido as chuvas, 



mas para isso está aguardando a autorização do Vieira do MTG. Também foisugerido  o 

1º rodeio Municipal nos dias 4 e 5 de junho de 2016, durante a Semana do município de 

Vera Cruz, todos se comprometeram em verificar a possibilidade de organizarem esse 

evento, na sequência foi citado o funcionamento do evento em Cachoeira do Sul para 

ser seguido como exemplo. Ao final, ficou definido que a próxima reunião será dia 09 

de novembro 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, 

05 de outubro de 2015. 


