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Aos onze dias do mês de novembro de 2014, às 19 horas, reuniram-se de forma ordinária 

na sala de reuniões dos Conselhos Municipais de Vera Cruz, situada na Rua Claudio 

Manoel, 381, os conselheiros do CMTG conforme consta registrado as presenças no Livro 

de presença. O senhor Hiran, saudou a presença de todos, e solicitou a secretaria Marli 

fazer a leitura da ata anterior. A mesma o fez. Após iniciou-se a pauta com o término da 

organização dos detalhes da oficina gastronômica que acontecerá no dia 18 de 

novembro, no CTG Candeeiro da Amizade. As inscrições foram e ainda serão realizadas 

na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, iniciará às 14 horas a preparação dos 

pratos. A degustação com janta será por volta das 20 horas no local e aberto a 

comunidade. As reservas para a degustação poderão ser feita com os conselheiros e na 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Os pratos a serem elaborados serão escritos e 

reproduzidos pela SMCT. Foram listado todos os pratos e sobremesas a serem feitas que 

são: Café da tarde:Pães caseiros, molhos, cueca virada, bolinho de chuva, bolo de fubá, 

pizza de aipim, café de chaleira. Sobremesa: doce de abóbora, sagu, arroz de leite e 

creme. Janta: quibebe, carreteiro de china pobre, pernil assado na pururuca, carreteiro de 

charque, buchada ou mondongo, vaca atolada com espinhaço de ovelha, lasanha de 

aipim, soquete de porco, feijão campeiro. Saladas: batata, ovo cozido, chuchu, cenoura, 

tomate e cebola, repolho.  Após o Secretário Municipal de Cultura e de Turismo, Antônio, 

convidou a todos para a confraternização natalina que acontecerá no dia 18 de dezembro, 

na Associação dos Servidores Municipais de Vera Cruz, por adesão no valor de R$ 10,00 

(dez reais). Nada mais a tratar e para constar, eu Iris Lenz Ziani, lavrei a presente ata que 

vai assinada pelo presidente e demais presentes do Conselho. Vera Cruz, 11 de 

novembro de 2014. 


