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Aos quatro dias do mês de maio de 2015, na Sala dos Conselhos, às dezoito 
horas, reuniram-se de forma ordinária na sala de reuniões dos Conselhos 
Municipais de Vera Cruz, situada na Rua Cláudio Manoel, 381, os conselheiros 
do CMTG conforme consta registrado as presenças no Livro de presença. O 
presidente do Conselho, Hiran Antunes, deu as boas vindas a todos e solicitou 
que a secretária Marli Silveira fizesse a leitura da mesma, que foi aprovada, 
após lida, pela unanimidade dos Conselheiros presentes. O presidente do 
Conselho iniciou a reunião abordando sobre a reunião com o Instituto Gaúcho 
de Tradição e Folclore – IGTF, reunião realizada no dia 30 de abril, na sede do 
IGTF, em Porto Alegre, e que contou com a presença do secretário de Cultura e 
Turismo, Toninho, presidente do CMTG, Hiran Antunes, e vice-presidente Saul 
José dos Santos. O presidente destacou que o presidente do IGTF ficou 
positivamente surpreso que o Município de Vera Cruz tem um Conselho 
Municipal do Tradicionalismo, fato inédito no Estado. Toninho, aproveitando o 
assunto, destacou que o presidente do IGTF também falou sobre a 
possibilidade do Estado contar com o valor de um milhão de reais 
(R$1.000.000,00), para auxiliar os municípios no desenvolvimento de ações e 
projetos para os festejos farroupilhas de 2015, mas como o recurso é 
proveniente de Emenda Parlamentar e deveria ter sido empregue em 2014, o 
Estado busca assegurar para 2015. Na oportunidade e ainda sobre esse ponto 
da pauta, Hiran frisou que o presidente do IGTF salientou que a entidade está 
trabalhando na realização do Mapa das Cavalgadas do RS, ao que foi sugerido 
que o CMTG enviasse uma correspondência aos coordenadores das 
Cavalgadas de Vera Cruz para que estes providenciassem os históricos das 
suas cavalgadas para serem repassados ao IGTF. Hiran ainda lembrou que na 
ocasião, o IGTF fez a doação de livros para darem início a Biblioteca do CTG 
Candeeiro da Amizade, uma biblioteca voltada ao gauchismo e tradicionalismo 
gaúcho. Toninho ressaltou que a doação no papel foi para o município e este 
deixou os materiais para o projeto do CTG Candeeiro da Amizade. Toninho 
ponderou, na sequência, sobre a importância das entidades tradicionalistas 
providenciarem seus PPCIs, pois o último Rodeio havia sido denunciado à 
Promotoria por ter sido realizado em desacordo com as novas normas, lembrou 
ainda que a cedência da ambulância continua para os rodeios, conforme 
combinado. Assim, lembrou ser fundamental e imprescindível que todas as 
entidades regularizassem suas documentações e planos para poderem realizar 
suas atividades sem qualquer problema. O conselheiro Erich relatou que o 
Banrisul tem um kit de livros ou uma enciclopédia sobre indumentária gaúcha 
que poderia ser solicitada pelo conselho municipal para termos no município. 
Outro ponto abordado foi sobre a unificação das cavalgadas de Vera Cruz, que 
segundo Toninho deve ser uma realidade na próxima edição dos Festejos 
Farroupilhas. Também foi destacado que a Comissão dos Festejos Farroupilhas 
de 2014 deve ser reconduzida para 2015 tendo em vista o belo trabalho 
realizado em proveito do tradicionalismo e da harmonização das atividades. A 
professora Iris Lenz Ziani, da Sala dos Conselhos, aproveitou a reunião para 



lembrar que no dia 21 de julho de 2015 é data em que se encerra o prazo da 
atual representação do Conselho, sendo necessário realizar novas eleições 
para recondução ou renovação, bem como o processo de renovação e ou 
recondução dos conselheiros. Sendo assim, ficou definido que serão 
encaminhados ofícios para as entidades na próxima reunião de junho e em 
julho sejam conhecidos todos os conselheiros. O presidente do CMTG sugeriu 
que sejam realizadas atividades em todos os próximos meses, uma vez por 
mês, para preparação dos Festejos Farroupilhas de 2015, considerando os 
meses de junho, julho e agosto. Entre as atividades, palestras, onde foram 
sugeridos os nomes de Antônio Pereira, de Santa Cruz, e Derli Carniel, de 
Sobradinho. Também foi definido, à sugestão de Marli Silveira, que na próxima 
reunião sejam trazidos os regulamentos para o Concurso de Poesia e 
Desenho, ação que irá integrar escolas e a comunidade em torno de uma rica 
Semana Farroupilha. Ficando já definido que para as escolas de educação 
infantil será concurso de desenho; anos iniciais com desenho e ou poesia; 
séries finais do ensino fundamental e ensino médio ambos com a modalidade 
poesia. Da mesma forma, que seja solicitado ao senhor Ibani Bicca que ele 
possa estar presente na próxima reunião, onde poderá apresentar seu projeto 
de levar a poesia e a declamação para as escolas de Vera Cruz. Os 
conselheiros também deliberaram que os membros da Comissão dos Festejos 
Farroupilhas sejam convidados a participar da próxima reunião ordinária do 
CMTG, dia 01 de junho. Não havendo nada mais a tratar, lavro a presente ata, 
que também vem assinada pelo presidente e demais conselheiros. Vera Cruz, 

quatro dias do mês de maio de 2015 


