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Aos cinco dias do mês de março de dois mil e dezoito, na Sala dos Conselhos Municipais, 

reuniram-se ordinariamente 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 e Volmir Iser da Associação 

Tradicionalista Veracruzense – ATV e Glegir da Silva, representando o MTG e a Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo. O presidente, Hiran, saudou os presentes e solicitou a leitura da 

ata anterior, que após de lida foi aprovada pelos conselheiros presentes. Na sequência, foi falado 

da falta da responsabilidade quanto a participação dos conselheiros, bem como as entidades que 

não apresentaram ainda os seus representantes. Glegir solicitou um relatório das entidades de 

CTGs e PTGs que não participam efetivamente e qual a situação junto ao cadastro do município. 

Iris passou a lista com os respectivos CNPJ e Inscrição municipal dos mesmos, em como os que 

não possuem. Na sequencia, prosseguiu-se na organização da Semana Farroupilha de 2018. Onde 

Hiran se responsabilizou em organizar a Oficina de culinária, que poderia ser no dia do 

lançamento da Semana Farroupilha. A oficina seria de dia e a noite a mesma seria degustada 

através de um jantar, onde os ingressos vendidos pagaria os alimentos necessários para a 

confecção dos alimentos. Iris e Micheli, irão ver com a nutricionista para organizar a “Oficina de 

culinária: arroz de leite e carreteiro de charque “ junto as merendeiras e após com os alunos. Sobre 

os concursos Iris, falará com Lucas para verificar a possibilidade. Foi discutido que seriam 

necessários critérios de participação para receber benefícios do município. Micheli coloca que não 

é legal impor a participação das escolas sem prévia organização. Foi colocado que no folder 

deveria constar toda a programação, assim valorizando as escolas e as entidades que fazem a 

cultura acontecer na Semana Farroupilha. Glegir coloca que por parte do MTG deveria ser 

colocado o que deveriam apresentar no desfile e não deixar livre escolha. Para aproxima reunião 

deverão trazer sugestões de nomes para serem patronos ou homenageados na Semana Farroupilha 

de 2018. Foi visto que o acendimento da Chama será esse ano em Iraí e o tema será pesquisado 

para a próxima reunião. Ficou a próxima reunião para a 2 de abril. 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, 05 de março de 2018. 

 


