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REUNIÃO CMTG  

Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2015, na Sala dos Conselhos, reuniram-se os 

conselheiros integrantes do Conselho Municipal de Tradições Gaúchas. O presidente 

Hiran Antunes deu as boas vindas a todos e de imediato pediu para que a secretária 

fizesse a leitura da Ata da reunião anterior. A mesma foi lida e aprovada por 

unanimidade. Em seguida, o secretário de Cultura e Turismo, Toninho, falou sobre a 

mudança no dia do lançamento da Semana Farroupilha que passou do dia 01 para 04 de 

setembro, 19 horas na Casa de Temática. Na sequência a secretária do Conselho Marli 

Silveira fez a apresentação da programação da Semana Farroupilha. Após a leitura e 

discussão da programação, o presidente do Conselho usou da palavra para conduzir o 

processo de eleição da diretoria do CMTG, conforme prevê o Regimento e ficou 

acordado na reunião ordinária anterior. O conselheiro Erich Schneider de Oliveira 

sugeriu que a eleição fosse feita por aclamação tendo em vista considerar que o atual 

presidente, Hiran Antunes, deveria continuar a frente do CMTG pelo trabalho 

desempenhado. A sugestão do conselheiro foi aceita por todos os demais conselheiros 

que se posicionaram a favor da manutenção da atual diretoria, composta por Hiran 

Anutnes e Valdir da Silva. Os conselheiros ponderaram que a atual Diretoria tem feito 

um trabalho importante para o CMTG, evidenciando ações e atividades que têm 

impactado positivamente na vida do tradicionalismo local. Por aclamação foram 

mantidos os senhores Hiran Antunes e Valdir da Silva na presidência e vice-presidência, 

respectivamente, do Conselho Municipal de Tradições Gaúchas. Após, Hiran Antunes 

frisou que embora tenha limitações físicas para participar das atividades campeiras, tem 

dedicado sua vida ao desenvolvimento cultural, envolvendo-se nas ações, atividades e 

projetos voltados ao pleno tradicionalismo e suas raízes. O conselheiro Jonas, após a 

aclamação da diretoria do CMTG, ponderou sobre o Desfile Farroupilha e a participação 

dos cavaleiros em função do mormo. O Município de Vera Cruz terá Desfile 

Farroupilha, conforme resolução Estadual e está sendo recomendado que todos os 

animais (cavalos) apresentem a GTA. Ao final, ficou definido que a próxima reunião 

será dia 05 de outubro de 2015, 18h30min, na Sala dos Conselhos. Não havendo nada 

mais a tratar, lavro a presente ata que também vem assinada pelo presidente e demais 

conselheiros. Vera Cruz, 31 de agosto de 2015. 


