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

reuniram-se os seguintes conselheiros integrantes do Conselho Municipal de 

Tradições Gaúchas: Antônio Rosinei Woyciekoski da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo, Saul José dos Santos do CTG Herança Farroupilha, Erich 

Schneider de Oliveira e Valdir da Silva e Iris Lenz Ziani da Sala dos Conselhos. 

Inicialmente o vice-presidente saudou os presentes e na sequência foi lida a 

ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 

Na sequencia, Antônio relatou não foram verificar como funcionam nos outros 

municípios para fortalecer a ATV, bem como as outras entidades. Que o Rodeio 

Municipal está confirmado na Semana do Município nos dias 11 e 12 de junho, 

com um custo de R$ 15.000,00, e o projeto esta tramitando na Câmara de 

Vereadores. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria com a 

ATV e o CMTG realizará um cursos de danças galponeira e gaúcha em cinco 

pontos do município (Andreas, Ferraz, Linha Henrique D’Avila, Vila Progresso e 

Centro), onde cada grupo poderá a ter 40 casais participantes e a formatura 

culminará em um evento num ginásio. Falaram sobre o andamento da 

construção do pórtico de entrada do Parque de tradições Gaúchas Jurema 

Tornquist, Toninho colocou que o projeto feito pela engenharia teria o custo de  

em torno de R$ 30.000,00, os participantes colocaram que poderia ser feito por 

voluntários e se aproveitar a própria madeira existindo no parque. O mesmo 

teria uma largura de oito metros e uma largura para instalar um guache para a 

cobrança de ingressos.  Comentou-se que a cavalgada de Integração deveria 

ser organizada pelos próprios participantes e não tem como juntar todo mundo 

pois, dará muita gente. Também foi comentado que esta surgindo o terceiro 

grupo de cavalgada. Sobre a Semana Farroupilha ficou decidido que para a 

próxima reunião cada um traga já a sua programação pré definida para 

organizarmos  a geral. Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, 

eu, da Sala dos Conselhos, lavro a presente ata que após de lida e aprovada 

será assinada pelo presidente e demais conselheiros. Vera Cruz, 02 de maiol 

de 2016. 


