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Ao cinco dia 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: Hiran Antunes e sua suplente Andréa Sehnem, do CTG Candeeiro da 

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

Educação e Carlos Daniel Severo, do PTG Querência Amada. Estavam presentes ainda Elio F. 

Machado, do PTG Orelhanos do Rio Grande; Edson A. Martin, PTG Pala Velho; Valmor Luis 

Finger do CTG Herança Farroupilha; Sergio Moacir, do PTG Esteio de Tradição, Eligio Stoeckel 

do Rotary Club Vera Cruz, Jorge Amilton Borges da Silva do Grupo Escoteiros Vera Cruz, Carlos 

Moises Savian dos Passos, CMT da Brigada Militar e Robson da Rosa Schmidt da Brigada Militar. 

O presidente, Hiran, saudou os presentes e solicitou a leitura da ata anterior, que após de lida foi 

aprovada pelos conselheiros presentes e demais representantes das entidades tradicionalistas. 

Hiran, informa que segundo Marcelo, o show a ser contratado que consta na reunião anterior, não 

deu certo.Elio sugere show de Iedo Silva, e todos as entidades se manifestam favoráveis. Andrea 

diz que falou com Marcelo para as Invernadas assumirem o dia 14 de setembro a guarnição da 

Chama Farroupilha na Praça, mas não houve retorno da confirmação. Hiran e Michele acham um 

aotima ideia, pois abrilhantará a abertura da Semana Farroupilha. O PTG Esteio da Tradição, 

comunica que o Rodeio, no Parque de Tradições Gaúchas Jurema Tornquist, não terá mais. 

Borges, do Grupo dos Escoteiros, diz que não esteve na última reunião e não foi avisado, mas diz 

que já consta no Calendário de eventos do município que essa data é do Grupo de Escoteiros, 

portanto eles teriam a preferência. O Comandante da Brigada Militar diz que é a primeira vez que 

foi recebido por ofício da reunião e a Brigada Militar também quer uma data par eles. Para ele o 

que vale é o formal, inclusive acha que o Corpo de Bombeiros deveria participar para autorizar os 

eventos para que não aconteça o que houve na Gincana Municipal. Micheli explica que o 

município sempre faz para os eventos a solicitação junto aos Bombeiros. O Comandante diz como 

o dia 14 de setembro esta vago, ele gostaria a data para a Brigada Militar, junto com os escoteiros, 

pois eles com certeza irão guarnecer a Chama corretamente. Jorge retoma a palavra e questiona 

qual é o tema do ano e sugere para ser uma mulher ou mais mulheres serem homenageadas. É 

informado a ele que o tema é “Vida e Obra de Paixão Cortes” e o Patrono será o Professor 

Marco Antônio Gomes, como já foi definido em reuniões anteriores. Jorge, sugere que poderiam 

ser homenageada a Iris Lenz Ziani, Micheli Katiani Rech e Andréa Sehnem explicando o motivo 

de cada uma delas. Vários se manifestam, sobre a questão de se ter um Patrono e Homenagem. 

Alguns sugerem para se ter ambos, ficando para ser definido posteriormente. Iris se manifesta 

abrindo mão, pois entende que participa como uma questão de cidadania e para continuar 

preservando a tradição gaúcha, deixando um legado as novas gerações. É explicado ao Jorge que 

se decidiu que se teria somente o Patrono. Jorge retoma que não participou nas reuniões anteriores 

pois não sabia dos mesmos. Iris explica que a Sala dos Conselhos avisa os conselheiros indicados 

pelas respectivas representações conforme estabelecido pela legislação vigente e por solicitação do 

Secretario Marcelo são avisadas as entidades como CTG e PTG, mesmo não estando regulares juto 

ao cadastro municipal. O Comandante diz que para o indicado participar ele deve ser comunicado 

por escrito. Iris explica novamente a legislação do CMTG. Jorge retoma novamente a questão de 

homenagear as mulheres na Semana Farroupilha. Hiran diz que deve ser uma decisão dos 

conselheiros. Andrea sugere que cada entidade indique uma mulher a ser homenageada já que o 

tema anual do MTG para 2019 é "MULHER GAÚCHA 70 anos da inclusão no Tradicionalismo 

Gaúcho organizado". Discutem sobre isso. Hiran retoma a palavra para definir sobre a organização 

da  Semana Farroupilha. Primeiramente o dia 14 de setembro, `s 14h com a chegada da Chama 

Crioula e a Abertura oficial. O Comandante diz que ele trará a Chama Crioula. Conversam sobre a 

chegada da Chama e a fusão das duas chamas. Hiran sugere que as duas cavalgadas poderiam se 

encontrar na Esquina Koelzer. Conversam arduamente sobre a fusão da Chama Crioula e o dia 14 

de setembro. Um representante diz a Andrea que ela teria direito, não é porque os outros que estão 



chegando e já querem tomar conta. Andrea diz que a principio a data é do PTG Esteio da Tradição. 

O comandante diz que as invernadas podem fica a qualquer dia e o dia 14 ser dos escoteiros. Iris 

lembra que o combinado é que por primeiro as entidades tradicionalistas escolheram e após as 

demais entidades. O comandante diz que a brigada Militar tem direito do seu dia. Andrea e Elio 

explicam o que já foi organizado e relatam como sempre acontecia nos anos anteriores, como 

também é explicado a questão da fusão da Chama.  Comandante diz que a Chama deve ser 

guarnecida 24 horas diários. Iris explica como funcionava nos anos anteriores em relação a Chama 

Crioula, onde durante o dia ficava sob responsabilidade da entidade e a noite no término das 

atividades era levada para o quartel da Brigada Militar. Coandante diz que único que realmente faz 

a guarnição da Chama são os Escoteiros e acha que se deveria convocar as escolas para os 

estudantes fazerem a guarnição da Chama como deve ser.  Vários se manifestam arduamente sobre 

o assunto. Michele se manifesta, explicando como é organizado a questão da participação das 

escolas onde inclusive é entregue os certificados e premiação para os participantes do concurso.  O 

comandante pergunta se terá uma cartilha da Semana Farroupilha e do hasteamento e arriamento 

das bandeiras, pois a Brigada Militar precisa para se organizar. Alguns questionam quando o 

folder ficará pronto. Iris explica que primeiro precisa estar a programação completa. Hiran retoma 

para fecharmos a programação. Dia 14 de setembro, ficará o Grupo de Escoteiros e Brigada 

Militar com almoço e janta. Borges trará as atividades durante a semana. Na abertura ficou 

sugerido apresentação das invernadas. Dia 15 /09 para o Marcelo ver uma entidade com interesse 

em participar. Dia 16/09 a cargo do Rotary Club Vera Cruz tendo no almoço, churrasco e para a 

janta o Festival de Carreteiros. 17 de setembro: PTG Orelhanos do Rio Grande e com vendas de 

lanche o dia inteiro e terá Missa Crioula no CTG Candeeiro da Amizade; 18 de setembro: O CTG 

Herança Farroupilha abre mão e não irá participar na Praça. É questionado se alguém quer a data e 

ninguém se manifesta, ficando para o Marcelo ver outra entidade interessada em ficar com a data. 

Dia 19 de setembro: PTG Querência Amada, com almoço. Dia 20 de setembro: O PTG 

Querência Amada e PTG Orelhanos do Rio Grande irão se organizar para ambos ficar com a data. 

É definido que de manhã o hasteamento das bandeiras será às 8h e o arriamento às 16h, devido ao 

transporte das escolas. Após falaram sobre o curso de culinária e acham que é difícil de realiza-lo 

pois está muito perto para organizá-lo e fazer as inscrições até o dia 17 de agosto, ficando o 

mesmo cancelado a princípio. Hiran irá verificar com o Marcelo sobre o curso no decorrer da 

semana. Hiran fala que a oficina de culinária com as merendeiras está encaminhada e no dia 

seguinte irão finalizar a questão dos pratos a serem ensinadas. Andrea convida a todos a participar 

no dia 23 de agosto para a palestra com o Rogério Bastos, no CTG Candeeiro da Amizade. 

Questionam se o município liberará o desfile dos cavalos sem a vacina do mormo. Iris explica que 

a fiscalização é realizada pela Inspetoria Veterinária e o município não tem ingerência sobre. 
Conversam fervorosamente sobre o assunto. Michele diz que tem desfile e as pessoas podem 

desfilar a pé.  O comandante  diz se há duas cavalgadas para buscar  a Chama Crioula então tem 

cavalo para desfilar. Michele retoma a questão do convite do dia 23 de agosto e sugere para fazer o 

lançamento da  Semana nesse dia, se não haverá curso de culinária. Hiran pede para deixar aberto 

durante dois dias e definirá isso. Micheli lembra que no dia 17 de agosto tem primeira eucaristia e 

isso prejudicará também a participação. Os dois grupos de cavalgada irão organizar junto com o 

Comandante a chegada e a fusão. Na sequencia, o Presidente, com base no Art. 3º, da Lei N.º 

3295, de 15 de setembro de 2009, e conforme o Edital 001/2019 inicia a Assembleia de escolha 

dos membros do CMTG, onde convocou as Entidades de Tradições Gaúchas, legalmente 

registradas, com atuação no Município para indicar um representante (titular e suplente) de sua 

entidade, para a composição do CMTG. Na oportunidade foram indicados por parte do: I) Poder 

Público os seguintes representantes: a) da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Glegir 

Lucia da Silva, titular e Marcelo Henrique de Carvalho, como suplente; b) da Secretaria Municipal 

de Educação: Micheli Katiani Rech, titular e Iris Lenz Ziani, suplente; c) da Brigada Militar: 

Robson da Rosa Schmidt, titular e  Carlos Moises Savian dos Passos, suplente; II – Das 

Entidades de Tradições Gaúchas organizados com atuação no Município, teve a indicação dos 

seguintes representes: Hiran Pereira Antunes(T) e Andréa Sehnem (S) do CTG Candeeiro da 



Amizade; Carlos Daniel Severo(T) e Volmir Aloisio Iser (S) do Piquete Querência Amada, Alequis 

Sandro Arialdo dos Santos (T) e Richard Gass (S) do PTG Orelhanos do Rio Grande, Sergio 

Moacir Farias (T) e Maicon Junior dos Reis Dias (S) do PTG Esteio da Tradição, Luis Fernando 

Porcher (T) e Valmor Luis Finger (S) do CTG Herança Farroupilha e Edeson Alberto  Martin (T) e 

Tais Martin (S) do PTG Pala Velho. Iris lembra que para solicitar a portaria irá verificar junto ao 

Setor de cadastro e ao jurídico, às entidades registradas legalmente, conforme estabelecido na lei 

de criação do CMTG. O comandante Carlos Daniel da Brigada Militar questionou porque somente 

para a presente reunião foi convidado por ofício e nas anteriores não. Iris explica a ele que são 

avisados por e-mail ou wattsapp ou telefone os representantes, conforme indicados no ano anterior 

e foi encaminhado ofício aos responsáveis das representações neste momento devido que o 

mandato está terminando no dia seguinte e para enviar a recondução ou novos representantes e a 

partir desse dia será criado o grupo onde os indicados para o período de 2019-2020 serão sempre 

comunicados das reuniões e demais serão excluídos. Um representante das entidades diz que 

foram informados erroneamente sobre a questão de regularizar a entidade junto ao município, que 

não haveria custos de pagamento de alvará. Iris reafirma que existe uma lei municipal que isenta 

as entidades sem fins lucrativos do pagamento da taxa de alvará de localização. O mesmo disse 

que teve que pagar no cartório, no escritório e na Receita Federal taxas. É informado que isso não 

é de competência da lei informada e não são serviços do município. Hiran solicita que 

organizemos as pendências para a Semana Farroupilha que não foram definidos na reunião 

anterior. Discutem arduamente sobre a programação ficando definido que no dia 12 de agosto irão 

avaliar os desenhos e as poesias Concurso de Desenho e de Poesia dos Festejos Farroupilhas 2019, 

com o tema: “Vida e Obra de Paixão Cortes” e finalizar a programação.  O PTG Esteio da 

Tradição abriu mão dos dias 14 e 15 de setembro, e não será mais realizado o Rodeio no Parque de 

Tradições Gaúchas. Que Iris comunique ao Marcelo que dia 15 e 18 estão abertos sem a 

participação de entidades. 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, 05 de agosto de 2019. 


