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Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e quinze, às dezoito horas, na Sala dos 

Conselhos, situada na Rua Cláudio Manoel, 381, reuniram-se em reunião ordinária os 

seguintes conselheiros do Conselho Municipal de Tradições Gaúchas de Vera Cruz: 

Patrícia R. da Silva, Marli Silveira, Saul José dos Santos, Valdir Ozi da Silva, Marciana 

Terezinha Scherer, Antônio Rosinei Woyciekoski, Erich Schneider de Oliveira, Hiran 

Antunes, contou ainda com a presença de Iris Lenz Ziani da Sala dos Conselhos e como 

ouvintes Rodrigo Wailand, Ivani Jorge Bica e Ilgo. O presidente do CMTG, Hiran 

Antunes, abriu os trabalhos cumprimentando a todos e solicitando que a secretária 

fizesse a leitura da Ata. A mesma foi lida e aprovada por unanimidade. O conselheiro e 

Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Antônio Rosinei Woyciekoski, falou sobre a 

reunião com os líderes da cavalgada e disse que estão bem adiantadas as discussões para 

haver um único grupo e única bandeira a partir de 2016, sendo fundada uma 

entidade/associação exclusiva para a cavalgada. Na oportunidade, um dos 

representantes de cavalgada, Rodrigo disse que para 2016 existia uma grande 

possibilidade e que para 2015 ainda não seria possível. Ainda sobre o tema, Hiran 

salientou que a cavalgada do Candeeiro já estava comprometida a fazer da cavalgada 

uma cavalgada de todos, sem bandeira específica, sendo a Cavalgada da Integração de 

Vera Cruz. Ficou acertado que haverá uma reunião com grupo do PTG Orelhanos do 

Rio Grande para tentar compor para 2015 um rico momento de integração. Na 

sequência Hiran Antunes falou sobre a palestra do dia 17 de junho com Antônio Pereira, 

destacando as necessidades para o pleno sucesso do evento, como sonorização, venda 

dos ingressos e comparecimento das entidades. Também foram definidos o cardápio e o 

valor dos ingressos. Na segunda quinzena de julho haverá outra palestra, sempre 

abordando temas relativos à Semana Farroupilha, usos, costumes e outras temáticas 

importantes para a cultura do Rio Grande do Sul. A conselheira e coordenadora de 

Cultura, Marli Silveira, apresentou em seguida os regulamentos dos Concursos de 

Poesia e Desenho, que foram lidos e discutidos, além de aprovados por todos. O Senhor 

Ibani Bica destacou que sua participação no projeto de levar a cultura gaúcha para as 

escolas, de modo especial a declamação e a poesia, deveria seguir um roteiro de 

encontros maiores, reunindo escolas em momentos de integração, pois seria menos 

produtivo ir a cada escola falar sobre tais aspectos sem qualquer preparação. Foi 

sugerido que o Ivani Jorge Bica e o Manfredo Brandt possam casar seus projetos e 

trabalhar inicialmente em escolas que já têm grupos de danças e projetos de promoção 

da cultura e arte gaúcha. Em seguida, o secretário de Cultura convidou o presidente a 

integrar a reunião com a ATV. O presidente, Hiran Antunes lembrou mais uma vez que 

os ingressos para a palestra estarão disponíveis na Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo. Não havendo nada mais a tratar, lavro a presente que vem assinada por mim, 

pelo presidente e demais conselheiros. 


