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Aos dois dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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; Volmir Iser da Associação Tradicionalista Veracruzense – ATV; Alequis Sandro 

Arialdoo dos Santos  do PTG Orelhanos do Rio Grande e Lucas Dalfrancis da Silva suplente de 

Marcelo Henrique Carvalho da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O presidente, Hiran, 

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

conselheiros presentes. Hiran relata que foi na Secretaria de Cultura e conversou com o Secretário 

Lucas sobre a Semana Farroupilha. Hiran coloca que irá organizar a Oficina de culinária. A 

oficina seria durante o dia e a noite seriam degustadas as comidas feitas através de um jantar, onde 

os ingressos vendidos pagaria os alimentos necessários para a confecção dos pratos. Todos 

auxiliarão na venda dos ingressos, ficando definido que a oficina e o jantar serão no dia 31 de 

agosto, com 30 vagas para realizar a oficina no decorrer do dia, sendo este o dia do lançamento da 

Semana Farroupilha. Na sequência, prosseguiu-se na organização da Semana Farroupilha de 2018. 

Sobre os concursos sugeridos, não houve definição. Na sequência, Micheli, relata que já 

conversou com a nutricionista, Caroline Ortolan, sobre a realização da “Oficina de culinária: arroz 

de leite e carreteiro de charque” junto as merendeiras e estas aplicarão a oficina com os alunos, na 

Semana Farroupilha. Micheli diz que deverá ser combinado logo com a nutricionista a 

organização da mesma pois deverá incluir a quantidade dos alimentos na próxima 

licitação/compra, ficando combinado que Micheli marcará o encontro de Hiran com a nutricionista 

para organizar os detalhes, onde ficou sugerido para acontecer a oficina em agosto, bem como, as 

merendeiras que realizarem oficina junto aos alunos farão parte da programação, constando o 

nome da merendeira, a turma e a escola. Lucas Dalfrancis diz que a Semana Farroupilha retornará 

para a Praça José Bonifácio. Relata como foi a realização da Páscoa, o que a Secretaria de Cultura 

fez de atividades, e que a mesma foi um sucesso. Lucas também fala que a Feira da Produção não 

será mais em junho e será transferida para novembro junto ao final de semana do ENART, e 

acontecerá no Parque de eventos onde há duas emendas parlamentares para construírem pavilhões 

junto ao Parque e assim evitando o aluguel dos estandes e pirâmides. Lucas e Volmir salientam da 

importância da participação das escolas na Semana Farroupilha. Hiran coloca que a Semana 

Farroupilha deverá ser realizada junto as entidades afins das tradições gaúchas. Micheli e Andrea 

relatam que as escolas participam sim, mas deve ser respeitada a sua organização e valorizar as 

atividades que as mesmas fazem. Foram sugeridas várias atividades, tais como: Oficina de truco, 

oficina de lenços, palestra sobre a indumentária gaúcha, brinquedos, sobre a história e a origem, 

teatro, danças, shows, entre outros, mas não se chegou a nenhum consenso definitivo. A 

possibilidade que mais consenso teve é de serem oportunizadas as oficinas, teatro, palestras, entre 

outras, onde as escolas se inscrevem e as mesmas sejam oportunizadas nos diferentes turnos na 

Praça. Foi sugerido que a decoração fosse com conteúdo referente ao tema da Semana. Sobre as 

palestras foi sugerido os coordenadores da 5ª região do MTG. Lucas se responsabilizou em fazer 

ofício a eles, para verificar a disponibilidade dos mesmos para a Semana Farroupilha.  Será visto 

para a próxima reunião mais detalhes já definidos. Hiran sugere que para a próxima reunião 

deverão trazer sugestões de nomes para serem patronos e ou homenageados na Semana 

Farroupilha de 2018. Foi agendada a próxima reunião para a 7 de maio. Nada mais a tratar o 

presidente encerrou a reunião, e eu, Iris Lenz Ziani, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 

será assinada por mim e demais conselheiros presentes. Vera Cruz, 02 de abril de 2018. 


