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Aos três dias do mês de junho de dois mil e dezenove, na Sala dos Conselhos Municipais, 

reuniram-se ordinariamente os seguintes conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal 

de Tradições Gaúchas: Hiran Antunes e sua suplente Andréa Sehnem, do CTG Candeeiro da 

Amizade; Micheli Katiani Rech e sua suplente Iris Lenz Ziani, da Secretaria Municipal de 

Educação, Marcelo Henrique Carvalho Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Carlos Daniel 

Severo, do PTG Querência Amada e Alequis Sandro Arialdo dos Santos, do PTG Orelhanos do 

Rio Grande. Estavam presentes Elio F. Machado, do PTG Orelhanos do Rio Grande; Sergio M. 

Farias, PTG Esteio da Tradição; e  Edson A. Martin, PTG Pala Velho. O presidente, Hiran, saudou 

os presentes e solicitou a leitura da ata anterior, que após de lida foi aprovada pelos conselheiros 

presentes e demais representantes das entidades tradicionalistas. Na sequência, Hiran solicita o 

relato dos retornos. Marcelo, Secretário de Cultura, relata que a proposta do Projeto de Lei Nº 

035/2019 está na Câmara de Vereadores e segundo comentários, eles, os Vereadores irão diminuir 

o valor do aluguel. Quanto ao pagamento ser após o uso do mesmo, atualmente a legislação não 

permite, mas os Vereadores disseram que iriam e poderiam alterar a Lei Orgânica do município, 

mas isso está sendo analisado. Iris traz o retorno as entidades quanto a situação dos alvarás, junto 

ao Município e informa nenhuma está regularizada, portanto devem procurar o Setor responsável 

para providenciar. Marcelo também diz para que uma entidade possa usar também deverá estar 

com a situação regularizada junto ao Município. Marcelo lembra que mesmo o local e a entidade 

ter o PPCI deverá sempre ter a autorização dos bombeiros para o evento. Questionam que isso não 

seria necessário já que é um evento aberto. Marcelo diz que precisa sim, citando exemplo que o 

município faz o mesmo para o FelizCidade e terá que fazer para o Desfile. Iris também diz que 

não tem o ofício da indicação de algumas entidades e pede para que os mesmos providenciem. 

Marcelo informa que terá uma reunião com o SESC para acertar e solicitar atrações para a Semana 

Farroupilha, pede para que deem sugestões e podem colocar no grupo no decorrer da semana. 

Andrea sugere que o tema poderia ser o mesmo do MTG, que é "MULHER GAÚCHA 70 anos da 

inclusão no Tradicionalismo Gaúcho organizado". Prosseguindo, ficou acordado em ter uma peça 

de teatro, apresentações como no ano passado, concurso de desenho e de poesia, apresentações 

artísticas e a entidade que ficará responsável no dia terá também colocar alguma atração. Para a 

próxima reunião definir o Homenageado ou Patrono da Semana Farroupilha. Algumas entidades já 

definiram o dia de interesse para ficar responsável. Dia  14 de setembro: PTG Esteio da Tradição, 

tendo um Rodeio no Parque de Tradições Gaúchas Jurema Tornquist; 19 de setembro: PTG 

Querência Amada; PTG Pala Velho não irá participar. Andrea coloca que as invernadas do CTG 

Candeeiro da Amizade provavelmente irão querer um dia para realizar as apresentações as escolas, 

porque não conseguem atender todas as escolas que solicitam. Dia 20 de setembro terá o desfile 

com um show de encerramento. Fica agendado para a próxima reunião definir todas as datas e a 

programação. Nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Iris Lenz Ziani, conselheira suplente, 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e demais conselheiros 

presentes. Vera Cruz, 3 de junho de 2019. 


