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Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, 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 Andrea Sehnem, do CTG Candeeiro da 

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

Educaçaõ; Diogo Roberto de Oliveira Netto suplente de Alvise Diogo Soares Félix, da Brigada 

Militar; Marcelo Henrique de Carvalho e seu suplente Lucas Dalfrancis da Silva, da Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo; Volmir Aloisio Iser, da ATV-Associação Tradicionalista 

Veracruzense; Carlos Daniel Severo e seu suplente José Carlos da Silva, do Piquete Querência 

Amada; e Elio Fernando Vargas Machado suplente de  Alequis Sandro Arialdoo dos Santos,  do 

PTG Orelhanos do Rio Grande. Estavam também presentes várias pessoas de CTGs, PTGs, 

escoteiros e Guido Hoff, prefeito Municipal. O presidente, Hiran, saudou os conselheiros 

presentes e dando início foi realizada a leitura da ata anterior e aprovada pelos conselheiros 

presentes. Na sequencia, prosseguiu-se a definição da programação da Semana Farroupilha, assim 

formatada: Iniciará no dia 13 de setembro, 14h30min com a Abertura Oficial e Unificação das 

chamas com Chegada das Cavalgadas na Praça José Bonifácio, e ao meio dia o almoço será 

servido galeto e a noite será servido galinhada com o custo de R$ 15,00, sob a responsabilidade do 

PTG Querência Amada e com a apresentação da invernada do CTG Candeeiro da Amizade; Dia 14 

de setembro o dia e a noite será a cargo do PTG Querência Amada, no almoço terá Vaca atolada no 

valor de R$ 15,00 e na janta Costelão no valor de R$ 25,00  terá apresentação de invernadas 

municipais de Herveiras se apresentarão a tarde. No dia 15 de setembro a cargo do Capão do 

Cedro com almoço Comida Campeira no valor de R$ 15,00 a noite com Missa Crioula Gaúcha e 

galinhada (prato servido) para a janta no valor de R$ 10,00. Dia 16 de setembro a cargo do CTG 

Candeeiro da Amizade, com almoço churrasco de ovelha no valor de R$ 25,00 e jantar baile com 

churrasco no valor de R$ 35,00. Dia 17 de setembro a cargo do CTG Herança Farroupilha em 

parceria com os Escoteiros, onde terá almoço e a Domingueira será do CTG Candeeiro da 

Amizade. Dia 18 de setembro será a cargo do Candeeiro da Amizade ao meio dia com almoço e a 

noite janta. Dia 19 de setembro será a cargo da ATV com almoço de integração estudantil com 

oficinas educativas e a noite ainda com jantar baile no valor de R$ 20,00 com animação Conjunto 

estilo campeiro. Dia 20 de setembro, desfile às 14 horas e após encerramento da Semana 

Farroupilha na Praça José Bonifácio haverá exposições e Shows na Praça. Prosseguindo foi 

escolhido como Patrono da Semana Farroupilha o Sr. Danilo Emílio Piltz.  Foi informado que a 

Cavalgada Municipal de Integração foram agendadas para o dia 7 de setembro busca da centelha 

da Chama Crioula na cidade de Mostarda e a Cavalgada do PTG Orelhanos do Rio Grande com 

saída no dia 08 de setembro para Busca da Centelha da chama Crioula em Pantano Grande no 

CTG Carreteiros da Saudade. Prosseguindo, Iris relatou que por telefone o Carlos (Pivete) disse 

que se não viriam na reunião, não precisavam se preocupar, que não iriam  participar formalmente 

na Semana Farroupilha. Na sequência foi lido o ofício da União dos Escoteiros do Brasil 19º 

distrito escoteiro Vera Cruz RS/72 em parceria com o CTG Herança Farroupilha, realizará o 

terceiro almoço alusivo a semana Farroupilha com atividades escoteiras, brincadeiras de recreação 

entre os participantes e na data do dia 20 de setembro de 2017, realizarão a Ronda Crioula na 

praça José Bonifácio para liberar todos os integrantes tradicionalistas para o desfile Farroupilha  e 

solicitam, quando da extinção da centelha da Chama Crioula recolher uma centelha para ficar sob 

a guarda do grupo de escoteiros de Vera Cruz RS/72 para servir de combustível para acender todas 

as fogueiras dos diversos campos  do Ajuri Distrital nos dia 28 e 29 de outubro de 2017, em Vale 

do Sol e que o procedimento é do Conhecimento e tem autorização do senhor Coordenador da 5ª 

RT senhor Luiz Clóvis Vieira o qual foi acordado pelo Presidente. Prosseguindo, o Presidente 



gestão 2016-2017, solicitou que os representantes das entidades indicassem os candidatos para a 

presidência  do CMTG, lembrando que somente os titulares poderiam concorrer e que já estão 

legalmente formalizado no CMTG, conforme a legislação de criação do CMTG,  após as 

indicações foi votado para presidente Hiran Pereira Antunes, e Valmor Iser como vice- presidente. 

Prosseguindo o Presidente colocou a palavra á disposição do Prefeito Municipal Guido Hoff que 

relatou projeto “Por dentro da Prefa” que incita jovens à política, com o esgotamento generalizado 

da política nacional, vai ser transformado em ação positiva aqui em Vera Cruz. A esperança nas 

pessoas e o espírito público servirão de inspiração para o projeto “Por dentro da Prefa”. A 

iniciativa tem como intuito despertar a prática da política do bem na juventude, com a eleição 

escolar de prefeito, vice-prefeito e sete secretários municipais. O lançamento do projeto ocorreu na 

manhã desta segunda-feira (7), no auditório da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com a 

presença de diretores de escola, presidentes de Grêmios Estudantis e líderes de turma. O público 

alvo da proposta são estudantes vera-cruzenses das redes pública e particular, do 8º ano do ensino 

fundamental ao 3º ano do ensino médio. Dez estabelecimentos de ensino e cerca de 1,9 mil jovens 

do Município estão aptos a participar do projeto. “Precisamos criar uma geração mais consciente, 

disposta a contribuir na sociedade.  Evocar o espírito de liderança no jovem é missão social. É 

investir no futuro de quem acredita que a transformação nasce das próprias mãos. Mudanças no 

Município, a partir da aplicação de políticas públicas inovadoras, nascerão com propostas oriundas 

da circulação de ideias da classe estudantil”. Também propõe o titular da pasta, Lucas Dalfrancis 

que para a formação de alianças e a disputa dos cargos será necessário o envolvimento de seis 

estabelecimentos de ensino em uma só composição de chapa. Prefeito e vice-prefeito não poderão 

ser da mesma escola. Cada chapa inscrita deverá ter um professor responsável para orientar o 

trabalho. Para a campanha eleitoral poderão ser utilizadas todas as estratégias de comunicação 

disponíveis. A plataforma de governo requer, no mínimo, dez e no máximo 20 propostas. Todos os 

alunos matriculados nas turmas das escolas envolvidas terão direito ao voto. Na apuração dos 

votos cada escola terá pontuação específica, para evitar que as maiores sobreponham o valor das 

menores. A chapa que vencer pela quantidade de votos em determinada escola leva um ponto. 

Exceto na Escola Vera Cruz que, pelo elevado número de estudantes, computará três pontos para a 

chapa vencedora do educandário. No fim, a chapa que somar o maior número de pontos será eleita 

a vencedora. Os jovens eleitos farão uma imersão de uma semana na rotina da municipalidade. 

Acompanharão os respectivos gestores municipais e o dia-a-dia do trabalho. Após a vivência 

adquirida, os estudantes terão o período de uma semana para construir um plano sugestivo ao 

governo. Trata-se da proposição de políticas públicas oriundas do olhar do jovem sobre a 

administração municipal. As inscrições das chapas vão até 24 de agosto, na Secretaria de Cultura. 

A campanha ocorre entre 29 de agosto e 18 de setembro. As eleições estão agendadas para 22 de 

setembro, nas escolas. A diplomação e posse serão em 27 de setembro, na Câmara de Vereadores. 

De 2 a 6 de outubro, os eleitos participam da rotina da prefeitura. E no dia 13 de outubro entregam 

o relatório sugestivo em ato no Gabinete do Prefeito. O presidente, Hiran, solicitou que Iris 

orientasse novamente sobre a documentação, aos que não estão em dia, onde a mesma informou 

que as entidades que possuem o Cadastro Municipal em dia não precisam entregar na Sala dos 

Conselhos a documentação e os que não estão em dia deverão entregar a documentação no setor 

de cadastro da prefeitura, ressaltando que se entregarem para o CMTG não abona no setor do 

cadastro municipal. Lembrou ainda que se entregarem no Cadastro fica abonado no CMTG e as 

entidades sem fins lucrativas são isentas do pagamento da taxa do alvará de localização. 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, 07 de agosto de 

2017. 


