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Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezenove, 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 Andréa Sehnem, do CTG Candeeiro da 

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

Educação, Marcelo Henrique Carvalho suplente de  Glegir Lucia da Silva, Volmir Iser do Piquete 

Querência Amada e Alequis Sandro Arialdo dos Santos, do PTG Orelhanos do Rio Grande. O 

presidente, Hiran, saudou os presentes e solicitou a leitura da ata anterior, que após de lida foi 

aprovada pelos conselheiros presentes. Na sequência, Hiran diz que não sabe se irá continuar no 

CMTG e diz não ver a necessidade de se reunir pois o município deveria ter uma comissão de 

organização da Semana Farroupilha, conforme a legislação. Os demais conselheiros colocam que 

o CMTG faz isso e não há necessidade de se ter outra Comissão. Iris explica que Vera Cruz tem 

uma lei que regulamenta, que é a do CMTG, e este é superior há uma comissão, e a composição é 

a mesma. Discute-se novamente sobre a não participação de algumas entidades e estas terem os 

mesmos benefícios das que participam. Os representantes das entidades presentes solicitam que 

devia se ter como regra que quem participa tem acesso aos espaços e benefícios e quem não quer 

participar também não poderia fazer uso. Hiran fala que a Semana Farroupilha devia ser elaborada 

pelo CMTG. Alguns conselheiros contra argumentam que a maioria da programação foi elaborada 

em conjunto e que a Secretaria incrementou com ações que haviam sido anteriormente sugeridas. 

Volmir elogia a apresentação de Chula. Marcelo diz que como gestor não irá mais cancelar o 

desfile e quando acontecer novamente a interferência dos intemperis como a chuva irá deixar por 

opção de cada entidade se quiserem desfilar na chuva ou não. Hiran novamente coloca que as 

entidades como Rotary, Escoteiros e Equipes de Gincana não deveriam participar, pois é um 

evento das entidades tradicionalistas. Iris discorda, pois a origem da Semana Farroupilha é para 

todos os cidadãos e o poder público tem o papel de promover ações para que o folclore e a 

tradição gaúcha não se percam. Micheli e Andrea dizem que a avaliação da Semana Farroupilha já 

havia sido realizada e pedem para Iris ler o que havia sido apontado. Volmir questiona porque 

somente aqui é exigido o teste de mormo para o Desfile e nos outros lugares como rodeios não é 

exigido. É lembrado, que quem fiscaliza é a Inspetoria Estadual e não o município e este sempre 

alerta sobre a importância de estarem em dia com o exame. Micheli e Iris relatam que a 

Programação da Semana Farroupilha estava muito boa. Iris diz que existe uma legislação estadual, 

a qual o município se embasa para a organização. Volmir relata sobre a ATV que está sem 

presidência. Marcelo informa aos conselheiros que o Parque de Tradições Gaúchas está sob os 

cuidados do município, pois a ATV devolveu a sessão de uso da mesma. Marcelo também informa 

que a partir de agora as entidades que usarão deverão pagar um aluguel de uso do mesmo, o valor 

foi estipulado pelo prefeito e esta tramitando na Câmara de Vereadores o projeto de aluguel e o 

cancelamento de sessão de uso da ATV. Volmir relata que ninguém quer assumir maiores 

responsabilidades. Volmir e Andrea relatam que o MTG está exigindo das entidades 

tradicionalistas a parte cultural e não somente as campeiras para o seu funcionamento. Andrea 

questiona como uma entidade sem CNPJ e alvará tem o mesmo direito dos que estão organizados. 

Marcelo relata que se embasa, se o MTG autorizou o Rodeio o mesmo autoriza realiza-lo. 

Surgiram várias contribuições e ficou estabelecido que para a próxima reunião será convidado o 

seu Vieira do MTG, para esclarecer sobre esses assuntos referente a Semana Farroupilha e os 

citados acima, ficando Marcelo responsável em convidá-lo. Também ficou definido que na 

próxima reunião todos tragam sugestões de atividades e ações para a Programação da Semana 

Farroupilha. Nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Iris Lenz Ziani, conselheira suplente, 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e demais conselheiros 

presentes. Vera Cruz, 11 de março de 2018. 


