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Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezessete, na Sala dos Conselhos Municipais, 

reuniram-se ordinariamente os seguintes conselheiros integrantes do Conselho Municipal de 

Tradições Gaúchas: Hiran Antunes, Micheli Katiani Rech e sua suplente Iris Lenz Ziani, Jose 

Carlos da Silva suplente de Volmir Iser, Elton Cristóvão Iser suplente de Douglas Mateus Sehn, 

Diogo Roberto de Oliveira Netto suplente de Alvise Diogo Soares Félix; Luciano de Azevedo e 

Souza, Saul José dos Santos e também estiveram presentes os senhores Jorge Amilton Borges da 

Silva, Elio Machado e Gilson Joel Hoff. O presidente, Hiran, saudou os conselheiros presentes e 

dando início foi realizada a leitura da ata anterior e aprovada pelos conselheiros presentes. 

Prosseguindo o Presidente informou que o PTG Capão do Cedro se manifestou a favor da 

realização da Semana Farroupilha ser realizada no CTG Candeeiro da Amizade. Prosseguindo o 

presidente relatou que será divulgado o edital nº 01/2017, pois está com o fim do mandato dos 

Conselheiros atuais, deve haver nova indicação de representantes da entidade para o Conselho 

Municipal de Tradições Gaúchas.  O presidente solicita que a entidade indique por escrito, um  

representante titular e seu respectivo suplente para participar do Conselho Municipal de Tradições 

Gaúchas, conforme a Lei Municipal nº 3295 de 15 de setembro de 2009. Que os representantes 

sejam indicados até o dia 03 de julho de 2017, onde se fará a reunião às 18h30min, na sala de 

reuniões dos Conselhos Municipais de Vera Cruz, sito a Av. Nestor Frederico Henn,1645 conforme 

Edital de Chamamento publicado nº 01/2017, como também documento que é entidade registrada 

legalmente no município e ressalta que o mesmo  oficio possa ser feito  manual desde que tenha as 

informações corretas e assinado pelo representante legal. Prosseguindo Jorge Amilton Borges da 

Silva questiona o local da chegada da Chama Crioula e foi informado pelo presidente que o 

assunto não foi discutido ainda, mas provavelmente será na Praça.  Prosseguindo Jorge, também 

questiona se haverá o cumprimento do Calendário de Eventos do Município  e que o mesmo foi 

organizado no ano de 2016, ainda questiona a existência  de um documento (colocado em Ata) que 

ex patronos fazem parte da comissão organizadora da Semana Farroupilha.  Iris da Sala dos 

Conselhos diz não  está a par  do documento,  e não ter participado  desta reunião  e tomará as 

providências para localizar o documento. A Conselheira Micheli relata que em uma reunião 

realizada pela ATV foi discutido as dificuldades das entidades em participar da Semana  

Farroupilha na Praça, em realização dos Almoços ou jantas,   pela precariedade das instalações da 

Cozinha oferecidas pelo Município e algumas entidades não iriam participar  e portanto, foi 

sugerido o CTG Candeeiro da Amizade. Prosseguindo o Presidente Hiran, informa que não há 

uma definição do local para a realização da Semana Farroupilha, pois aguarda a resposta do 

Secretário da Cultura, Lucas Dalfrancis da Silva, que iria conversar com a diretoria e o patrão do 

CTG Candeeiro da Amizade, e traria a resposta para de hoje, mas o mesmo não se faz presente. 

Prosseguindo, foi realizado debate entre oss Conselheiros, com a realização ou não da Semana 

Farroupilha na Praça, onde as entidades puderam se manifestar umas a favor e outras contra na 

reunião anterior. Vários colocaram que é investido muito pouco na Semana Farroupilha e em 

outros eventos ocorrem mais investimentos. 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, 5 de junho de 2017. 

 


