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Aos vinte e um dias do mês de julho de 2014, às 19 horas, reuniram-se de 

forma ordinária na sala de reuniões dos Conselhos Municipais de Vera Cruz, 

situada na Rua Claudio Manoel, 381 as seguintes pessoas: Marli Silveira, 

Antônio.Rosinei Woyciekoski, Hiran Antunes, Erich Schneider de Oliveira, 

Jonas Joel de Lara, Patrícia Regina da Silva, Jose Carlos da Silva, José 

Valdemar de Azevedo, Claudimiro José Iser,  Volmir Iser, Ibani Jorge Bicca, 

Elio Machado, Valdir da Silva, Denian da Silva, Jorge Amilton Borges da Silva, 

Sergio Farias  e Iris Lenz Ziani. Inicialmente o Secretario Municipal de Cultura e 

Turismo de Vera Cruz, saudou os presentes agradecendo pela acolhida ao 

convite e a importância de fortalecer esta politica pública. Em seguida solicitou 

para que Iris apresentasse a parte das orientações referente ao CMTG. Foi 

entregue cópia da Lei e do Regimento Interno para cada segmento 

representada. Após foi lida as competências do CMTG e sua formação. A partir 

disso várias colocações foram feitas como da necessidade de se fortalecer a 

fim de angariar recursos financeiros. Foi colocado que eles investem bastante, 

mas que o poder público deveria investir mais. O Secretario, Antônio, colocou 

que o poder público tem sim investido, mas sabe que é necessário lembrar que 

o poder público deve investir em todos os segmentos culturais e esses 

recursos são próprios e para isso tem se ter clareza que o município deve 

arrecadar mais. Marli também ressaltou a importância da cultura e a 

necessidade de cada vez mais se organizarmos para conseguirmos mais 

recursos para essa política pública. Após várias colocações retomou-se a 

questão da organização do CMTG, ficando definido por unanimidade que as 

reuniões se realizem na primeira segunda-feira do mês, às dezenove horas, na 

Sala de reuniões dos Conselhos Municipais. Também foi visto que hoje temos 

a Associação Tradicionalista Veracruzense – ATV e a mesma também deveria 

enviar representação para participar do CMTG. Ficando combinado que Iris, 

dos Conselhos Municipais irá entrar e contato para enviar representação, como 

também entrará em contato com os demais que não participaram para enviar a 

representação, bem como solicitou a todos o número do CNPJ e o alvará junto 

ao município. Ficou decidido pelos presentes que a diretoria seria eleita na 

próxima reunião onde todas as entidades irão ter enviado os representantes 

para conselheiros titulares e suplentes. Nada mais a tratar e para constar, eu 

Iris Lenz Ziani, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais 

presentes do Conselho. Vera Cruz, 22 de julho de 2014. 


