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Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezessete, na Sala dos Conselhos 

Municipais, reuniram-se ordinariamente os seguintes conselheiros integrantes do 

Conselho Municipal de Tradições Gaúchas: Hiran Antunes, Tiago Severo, Luciano de 

Azevedo Souza, Marcelo Henrique de Carvalho, Glegir da Silva (MTG), Micheli Katiani 

Rech , Iris Lenz Ziani, Volmir Isser e Alvise Diogo Soares Felix. O presidente saudou os 

conselheiros presentes  e falou da necessidade de trabalhar desde já na realização da 

Semana Farroupilha e as demais atividades do ano. Solicitou que Iris fizesse a leitura  

da ata anterior, que após lida, foi aprovada. O presidente ressaltou a necessidade da 

participação das entidades nas reuniões do conselho. O conselheiro Marcelo sugeriu ao 

Volmir,  que as entidades que fazem parte da ATV, fossem convocadas para uma reunião 

para terem uma participação maior nos conselhos,  não só em eventos e se colocou a 

disposição para ajudar do que depender da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Iris lembrou que entrou em vigor dia 1 de 

janeiro de 2017, a Lei do Marco Regulatório das entidades, e que estão programando  

uma palestra com técnicos para esclarecimentos a todos que quiserem participar e 

querem ter conhecimento da lei  e que as entidades deverão se adequar a lei, bem como 

o ente público. Seguindo os trabalhos o presidente da ATV, falou das dificuldades de se 

manter o Centro de Tradições Gaúchas em funcionamentos, pois os custos de 

manutenção são muito altos. Ficou definido pelos presentes que será realizado uma 

reunião com os associados da  ATV e as entidades no dia 20 de março as 18h30min, na 

Sala dos Conselhos.  Com relação a Semana Farroupilha, Iris colocou que o Tema dos 

Festejos Farroupilhas de 2017 é: “Farroupilhas: idealistas, revolucionários e 

fazedores de história”. A Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas, no 65º 

Congresso Tradicionalista Gaúcho, realizado de 13 a 15 de janeiro em Bento Gonçalves, 

apresentou o tema para 2017, partindo do princípio de que “A História de um povo só 

poderá ser bem interpretada, conhecendo-se a vida e a obra de seus filhos maiores” 

(Walter Spalding), e tem por objetivo homenagear as figuras da Revolução Farroupilha, 

como Bento Gonçalves da Silva, David Canabarro, Antonio de Souza Netto, Domingos 

José de Almeida, Giuseppe Garibaldi, José Mariano de Mattos, Afonso Corte Real, José 

Gomes Vasconcelos Jardim, Onofre Pires, Joaquim Teixeira Nunes, Antônio Vicente da 

Fontoura e Bento Manuel e outros. O acendimento da Chama Crioula com o Tema do 

Tradicionalismo: “Resgatando os legados de 47 – 70 anos da Chama Crioula e do Grupo 

dos 8”. A partir da definição do tema, as entidades tradicionalistas alinham suas ações, 

ao longo do ano, de forma a propagá-lo em todas suas atividades. Em 2017, a chama 

crioula será gerada no município de Mostardas de onde será distribuída para as 30 

regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul e também para entidades de fora 

visitantes. Os conselheiros colocaram a necessidade da organização e de repassar o 

tema para as escolas sugerindo a realização de concurso sobre o tema com os alunos, a 



confecção de folders e entre outros. O Conselheiro Marcelo relatou o interesse da 

Secretaria em apoiar a Semana Farroupilha tanto financeira conforme lei, como na 

organização da mesma com mais atrações ao público e também o interesse em sediar 

Inter regional da ENART em 2018 com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo e 

Esporte e Lazer, pois o evento já foi sediado em anos passados e repercutiu no 

município positivamente. Marcelo desta a necessidade do Município se preparar e as 

entidades também com suas invernadas artísticas. O município já esta vendo as 

condições legais para contratar instrutores que possam dar aulas para todas as 

entidades  que tiverem interesse. Na sequência  a Conselheira Iris relatou os cuidados 

que o município deve observar referente as Leis do Marco Regulatório. Ficando decidido 

que para a próxima reunião as entidades já tragam o que pretendem realizar durante a 

Semana Farroupilha. 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, 6 de  março de 2017. 

 


