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Aos doze dias do mês de agosto 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: Andréa Sehnem suplente de Hiran Antunes, do CTG Candeeiro da 

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

Educação, Marcelo Henrique Carvalho suplente de Glegir Lucia da Silva, Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo; Carlos Daniel Severo, do Piquete Querência Amada; Sergio Moacir Farias e 

seu suplente Maicon Junior dos Reis Dias, do PTG Esteio da Tradição; e Robson da Rosa 

Schmidt, da Brigada Militar. Como ouvintes estavam presentes Jorge Amilton Borges do GE Vera 

Cruz e Elio F. Machado do PTG Orelhanos do Rio Grande. Foi lida a ata anterior e aprovada por 

unanimidade pelos presentes. Na sequencia, Iris informa que o Procurador Jurídico disse que para 

participar do CMTG basta ter o registro valido do CNPJ. Conversaram e esclareceram alguns 

pontos da reunião anterior. Marcelo esclarece que estar no calendário de eventos não quer dizer 

que fará parte da programação oficial da Semana Farroupilha. Marcelo diz que tem uma 

programação todos os dias na Praça e apresenta ao que já tem confirmado. Jorge fala que falou 

com o professor Marcos e combinou algumas coisas. Marcelo diz que um show de ponta não é 

possível devido ao alto custo e as questões financeiras. Micheli questiona se o pessoal de Santa 

Maria irá se apresentar. Marcelo relata o fato acontecido no ano e coloca que não será possível por 

entraves legais de documentação que os mesmos não tem. Conversam sobre o que a Brigada irá 

fazer durante a programação e como auxiliará na \Cavalgada. Fica definido que a fusão das 

chamas irá acontecer na Praça. Marcelo relata que ele e o Gilson Becker foram na Inspetoria 

Veterinária para verificar a questão do Mormo e é necessário. Marcelo também diz que no Parque 

estão arrumando a questão das obras e relata o problema que estão tendo com a empresa licitada 

referente a obra do Parque. A questão das escolas não está fechado. Micheli diz que a única coisa 

que precisa ser combinado com o Secretário é a questão do transporte o resto ela irá organizar, 

conforme os que participaram do concurso e onde cada dia poderia o Patrono fazer uma fala sobre 

o tema. Andrea relata que durante a semana os integrantes das invernadas tem aula e ela trabalha, 

não tem como sair para acompanha-los, mas no final de semana é mais tranquilo. Marcelo confere 

o qeu já está confirmado em relação a semana, ficando assim: Dia 14 de setembro,14h, chegada 

da Chama Crioula e às 20h30min, o Grupo Estilo Serrano e ficará o Grupo de Escoteiros e 

Brigada Militar com almoço e janta. Jorge pede para no dia fazer uma relata sobre uma pesquisa 

sobre a mulher, Vida e Paixão Cortes e uma vestimenta antiga. Dia 15 /09, Será estilo Feliz Cidade 

na Praça e sugere apresentação das invernadas. Andrea irá dar retorno da participação das 

invernadas. Marcelo sugere ter um torneio de truco. Dia 16/09 a cargo do Rotary Club Vera Cruz 

tendo no almoço, churrasco e para a janta o Festival de Carreteiros, com a apresentação de uma 

dupla com dança de salão e Lucas Teixeira, Tertúlia Livre. 17 de setembro: PTG Orelhanos do 

Rio Grande, palestra com seu Ibani Bicca ou seu Borges e com vendas de lanche o dia inteiro e 

terá Missa Crioula no CTG Candeeiro da Amizade. 18 de setembro: Apresentação do Quarteto 

Gaudério. Dia 19 de setembro: PTG Querência Amada, com almoço. Apresentação dos 

Buenachos ou do Jander. Dia 20 de setembro: O PTG Querência Amada e PTG Orelhanos do Rio 

Grande irão se organizar para ambos ficar com a data. As 14horas iniciará o Desfile Farroupilha. 

Micheli diz que está certo uma ala onde as EMEIS irão participar, todas em um grupo. Marcelo 

também relata que este ano irá cancelar, caso chova, uma e meia hora antes do horário de iniciar o 

Desfile. E se algum grupo achar antes que não é viável não tem o que fazer. Andrea questiona 

como fica a questão da homenagem as mulheres, sugerida em reuniões anteriores, onde poderia ter 

uma ala no desfile. Conversam sobre o assunto, mas não fica definido. Após conversa-se sobre o 

lançamento do Folder da Semana onde fica definido que dada um poderá retirar no dia dois na 

reunião, não tendo um momento especial para o mesmo. É definido que de manhã o hasteamento 

das bandeiras será às 8h e o arriamento às 16h, devido ao transporte das escolas e cada entidade 

deverá ter um representante no dia para acompanhar a cerimônia e convidar autoridades variadas 

para a solenidade. Marcelo solicita que cada entidade de o retorno dos detalhes da programação 



até quarta-feira. Andrea convida a todos a participar no dia 23 de agosto para a palestra com o 

Rogério Bastos, no CTG Candeeiro da Amizade. Na sequencia, os conselheiros avaliam os 

desenhos e as poesias do Concurso de Desenho e de Poesia dos Festejos Farroupilhas 2019, com o 

tema: “Vida e Obra de Paixão Cortes”. No concurso de desenho tiveram 58 participantes, sendo 

que foram destacados por categoria os seguintes participantes: Categoria Educação Infantil: Arthur 

Pyetro Kuhn-1º Destaque; Nicolas Otávio dos Santos - 2º Destaque e Isabelly da Silva Ferrari - 3º 

Destaque;  Categoria do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental: Thiely Benno Muller - 1º Destaque; 

Matheus Henrique da Silva Carvalho - 2ºDestaque e Rafael Grunevald -3º Destaque; Categoria do 

3º ao 5º ano do Ensino Fundamental: Iasmim Filipa Tews - 1º Destaque; Victor Barros Bullerjahn - 

2º Destaque e Tiago da Silva Ferrari -3º Destaque; Categoria do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental: Ivênio Francisco da Silva - 1º Destaque; Caroline Rusch - 2ºDestaque e Guilherme 

Gorreis da Silva - 3º Destaque. E o vencedor geral foi  Ivênio Francisco da Silva. No concurso de 

de poesia tiveram 13 participantes, sendo que foram destacados por categoria os seguintes 

participantes: Categoria do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental: Larissa Wink Schilemmer -1º 

Destaque; Categoria do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental: Augusto Machado Paz -1º destaque; 

Jaqueline Camargo Soares - 2º Destaque e Betina Isabel da Silveira - 3º Destaque; Categoria do 6º 

ao 9º ano do Ensino Fundamental: Letícia Doern Riss -1º Destaque; Samuel Frantz - 2º Destaque e 

Íris Eduardo Andrade Budke - 3º Destaque. E a vencedora geral foi a Letícia Doern Riss. Iris ficou 

responsável para fazer os certificados. 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, 12 de agosto de 2019. 


