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Aos treze dias do mês de abril de 2015, às 19 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 

Hiran Antunes deu as boas vindas a todos e pediu que a Secretária Marli Silveira fizesse a leitura da 

Ata anterior. A mesma foi lida e aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente pautou 

assunto já discutido na reunião anterior e que trata da realização de atividades durante o ano de 

2015 e que visam promover o tradicionalismo em Vera Cruz. Entre as ações para atender tal 

perspectiva, foi aprovado que o Conselho e a Secretaria de Cultura e Turismo agendem uma reunião 

com o presidente do IGTF para construir parcerias em torno de palestras, cursos de danças e shows. 

Também, buscar consolidar a participação de Vera Cruz entre os municípios agraciados com apoio 

para o Desfile Farroupilha. O secretário Toninho lembrou da necessidade de se recuperar a ideia de 

que em 2015 as entidades tradicionalistas adotem escolas para que as mesmas tenham plenas 

condições de realizar desfiles, participar da Semana Farroupilha, organizar suas atividades 

artísticas. Discutiu-se profundamente também sobre a manutenção da Comissão dos Festejos 

Farroupilhas em detrimento do Conselho coordenar os Festejos. Ao que ficou evidenciado que a 

Comissão exerce papel fundamental e específico, sendo mecanismo legal e que deve ser mantida, 

até porque vem somar ao trabalho do Conselho e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O 

presidente ponderou que a Comissão foi fundamental para aparar arestas e apaziguar opiniões 

divergentes em festejos anteriores. A  professora Iris Ziani, da Sala dos Conselhos, lembra que em 

2015 o tema dos Festejos Farroupilhas será “O campeirismo gaúcho e sua importância social e 

cultural”. Também leu sobre os aspectos relacionados ao tema, tais como provas campeiras, 180 

anos do início da Guerra Farroupilha, paz de Poncho Verde, música campeira, lidas, guasqueiras, 

ordenha, tosquia, etc. Hiran Antunes também falou que a Chama Crioula sairá de Chuí no dia 15 de 

agosto. O secretário Toninho sugeriu que o município de Vera Cruz poderia ficar como polo da 

Chama Crioula. Quanto ao desfile sugeriu-se que cada ala pudesse representar um dos aspectos que 

estão sendo ressaltados pelo tema dos Festejos Farroupilhas de 2015, bem como, convidar as 

equipes de gincanas para participarem do Desfile de 2015. Foi sugerido ainda a realização de ações 

voltadas aos estudantes, como concursos de poesia, desenhos, etc. Ficou definido, também, que para 

a próxima reunião será convidada a Comissão dos Festejos Farroupilhas para se fazerem presentes. 

Não havendo nada mais a tratar, lavro a presente Ata, que também vem assinada pelo presidente e 

demais conselheiros. Vera Cruz, 13 de abril de 2015. 


