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Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, na Sala dos Conselhos Municipais, 

reuniram-se extraordinariamente os seguintes conselheiros titulares e suplentes do Conselho 

Municipal de Tradições Gaúchas: Hiran Antunes, do CTG Candeeiro da Amizade; Micheli Katiani 

Rech e sua suplente Iris Lenz Ziani, da Secretaria Municipal de Educação, Glegir lucia da Silva e 

seu suplente Marcelo Henrique de Carvalho e Alequis Sandro Arialdo dos Santos do PTG 

Orelhanos do Rio Grande e como convidados: Jorge Amilton Borges da Silva do Grupo dos 

Escoteiros, José Valdemar Pereira Azevedo do Rotary Club Vera Cruz, Elio Fernando Vargas 

Machado, do PTG Orelhanos do Rio Grande  e Luiz Clóvis Vieira, da 5ª Região Tradicionalista. O 

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

aprovada pelos conselheiros presentes. Na sequencia foi conferida e aprovada a programação da 

Semana Farroupilha 2018, que ficou assim definida: DIA 14 por conta das equipes de gincana do 

município, sendo 14h30min: a chegada da Chama Crioula e a abertura oficial da Semana 

Farroupilha, às 19h30min: Ibani Bica, conversa com o Patrono sobre o tema da Semana 

Farroupilha; 20h- jantar cardápio: carreteiro campeiro e 21h apresentação da invernada adulta do 

CTG Candeeiro da Amizade. DIA 15: responsabilidade dos Escoteiros de Vera Cruz, 9h, 

atividades escoteiras, 12h, almoço,  cardápio:  galeto, salsichão, arroz branco, salada de maionese, 

saladas diversas; 13h  Borges fala sobre a Tradição Gaúcha; a partir das 14h terá vaca parada para 

crianças, às 18h torneio de truco duplas e às 20h show com Estilo Serrano. DIA 16: as equipes de 

gincana, sendo das 8h30min até às 12h terá  torneio de truco duplas e a tarde continua e ao meio 

dia terá almoço com costelão, aipim, arroz e  saladas. DIA 17: a responsabilidade é do PTG 

Orelhanos do Rio Grande, onde será servido ao meio dia galinhada e as 20h30min carreteiro 

campeiro e às 19h15min terá a apresentação do MAS QUE TAL e às 21h apresentação da peça de  

Teatro “Entreveiro Farroupilha, uma Eopopeia nos Pampas”. DIA 18, será do ROTARY Club Vera 

Cruz, onde será servido no almoço churrasco e na janta carreteiros diversos. Terá Tertúlia Livre no 

decorrer do dia. Às 19h palestra com IBANI BICCA, às 20h30min apresentação de  dança de 

salão com casal finalista do Enart 2017 e as 21h apresentação de chula com LUCAS TEIXEIRA . 

No DIA 1, será o PTG Querencia Amada, onde terá almoço e janta. Às 19h show com Os Biriva 

Grupo De Dança De Santa Maria e as 21h apresentação de Ismael Brandt e as 21h30min os Tres 

Pacito. DIA 20 por Conta Orelhanos do Rio Grande.  As 14h o Desfile Farroupilha, após o 

encerramento oficial da Semana e extinção da Chama Crioula, às 15h30min terá apresentação de 

Chula com Os Chuleadores do CTG Candeeiro da Amizade e após 16horas show com TOMAZ 

MACHADO. Todos os dias terá o hasteamento das bandeiras e o arreamento das mesmas.Também 

ficou combinado que cada entidade ficará responsável em organizar o cerimonial de hasteamento e 

arreamento das bandeiras no seu dia durante a Semana Farroupilha. Foi combinado que todos 

devem se mobilizar quanto a divulgação da oficina dos pratos típicos gaúchos, pois há poucas 

pessoas inscritas. Iris e Micheli ficaram responsáveis em providenciarem os certificados dos 

participantes do concurso. Micheli irá ligar para os ganhadores convidando para o dia da entrega. 

Micheli sugere que os participantes irão ganhar o certificado no dia em que participarão do 

arreamento das bandeiras. Micheli lembra que o curso para as merendeiras sobre a culinária 

gaúcha será no dia 22 de agosto. Jorge se prontificou em realizar o cerimonial de abertura e de 

encerramento da Semana farroupilha. Michele relata que terá um grupo representando todas as 

escolas de educação infantil no desfile da Semana Farroupilha. Marcelo questiona se o grupo de 

danças folclóricas alemã pode participar na programação da Semana Farroupilha. O senhor Vieira 

explica que todas as manifestações do folclore gaúcho podem participar da Semana Farroupilha, 

bem como as entidades civis organizadas e as manifestações do povo gaúcho, pois o objetivo é 

cultuar a tradição e o folclore gaúcho. Alequis questiona quanto o auxilio do município na 



cavalgada. Marcelo relata que o prefeito irá auxiliar uma cavalgada somente que será a 

denominada de Cavalgada de Integração. Vieira explica que o município pode definir, por lei, uma 

única cavalgada como sendo a oficial, mas nada impeça que tenha outras cavalgadas e estas 

unifiquem a centelha da chama na hora da chegada para acender a oficial.  Vieira também ressalta 

que o município não tem ingerência sobre a ATV, pois é uma entidade, mas sobre o Parque de 

Eventos de Tradições Gaúchas Jurema Tornquist, sim, pois pertence ao município. E sobre a ATV 

a 5ºRT irá tomar providências e acompanhar de perto a mesma. 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, 21 de  agosto de 2018. 


