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Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, na Sala dos Conselhos 

Municipais, reuniram-se ordinariamente os seguintes conselheiros integrantes do 

Conselho Municipal de Tradições Gaúchas: Hiran  Antunes e sua suplente Andreia 

Sehnem, Micheli Katiani Rech Dal Molin e sua suplente Iris Lenz Ziani e Alvise Diogo 

Soares Félix. Inicialmente o presidente Hiran, saudou os presentes e na sequência foi 

lida a ata anterior e aprovada por unanimidade Na sequencia foi realizada a lista das 

entidades que participaram no Desfile da Semana Farroupilha, pois o MTG regional 

solicitou e o mesmo será enviado por ofício. As entidades que participaram foram: CTG 

Candeeiro da Amizade, CTG Herança Farroupilha com três integrantes, PTG Capão do 

Cedro e PTG Querência Amada. Também se discutiu a proposta levantada por Diogo, 

que deveria ter regras da entidade receber auxílio, tais como participar efetivamente nas 

reuniões de planejamento, estar legalmente constituída, participar com várias atividades 

no decorrer do ano e na Semana Farroupilha. Hiran também colocou que o 

tradicionalismo deve iniciar desde as crianças pequenas portanto é fundamental a 

duração. Também foi sugerido que as entidades deveriam participar, talvez o gestor 

deveria ser mais incisivo na hora do auxilio para quem não participa. Após várias 

colocações ficou definido que a próxima reunião será no mês após de se ter o tema da 

Semana Farroupilha do ano seguinte ou quando tivermos o novo gestor, já que está 

terminando o mandato atual e não veio representante da Secretaria de Cultura. Não 

havendo mais assuntos o presidente Iran Antunes deu por encerrada a reunião e 

agendou a próxima reunião ordinária para após ter-se o tema, e eu, Iris Lenz Ziani, lavrei 

a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e demais conselheiros 

presentes. Vera Cruz, 7 de novembro de 2016. 

 


