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Aos quatro dias do mês de setembro 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 

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

Militar; Marcelo Henrique de Carvalho, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; Volmir 

Aloisio Iser, da ATV-Associação Tradicionalista Veracruzense; Carlos Daniel Severo, do Piquete 

Querência Amada. Estavam também presentes várias pessoas de CTGs, PTGs e da Secretaria de 

Cultura e Turismo. O presidente, Hiran, saudou os conselheiros presentes e dando início foi 

realizada a leitura da ata anterior e aprovada pelos conselheiros presentes. Na sequencia, foram 

acertados alguns detalhes, tais como: Marcelo solicitou que as entidades falassem quais são os 

atrativos que terão no dia de cada entidade. CTG Candeeiro da Amizade disse que terá a missa em 

parceria com a EMEF João Carlos Rech e a EEEM Vera Cruz e no 18 de setembro terá atividades 

diversas para as escolas; A ATV colocou que terá atividades para as escolas no dia 19 de setembro. 

As demais não tem atividades para as escolas. Marcelo solicitou que todos deverão preencher e 

assinar o formulário se responsabilizando quanto aos cuidados em proteger os animais e o 

formulário junto a Inspetoria Veterinária. O mesmo entregou a documentação que cada um deve 

preencher e devolver até quarta-feira na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Marcelo 

colocou que todas as entidades que estão no folder são obrigados a desfilar como contrapartida. 

Também colocou que todos deverão deixar e dia o cadastro junto a Prefeitura ainda esta semana, 

passíveis de serem notificados se não cumprirem com a exigência. Cada entidade é responsável 

pelo cerimonial do hasteamento (8 horas) e arreamento(17 horas) das bandeiras. Na abertura do 

dia 13 de setembro e no encerramento do dia 20 de setembro estarão sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. No Dia 20 de setembro também terá Feliz Cidade 

junto ao evento do Desfile. Quanto ao Desfile ficou combinado que cada entidade deverá se 

organizar da melhor forma possível e tentar trazer o tema para a rua. Marcelo colocou que talvez o 

município fará dois carros com o tema dos festejos farroupilha do ano. Michele falou que não sabe 

se as escolas irão participar do desfile, pois desfilaram no dia 25 de julho. O município irá levar as 

invernadas a se apresentarem nas escolas. Marcelo solicita que todos deverão entrar em contato 

diretamente para acertarem detalhes até quarta-feira e todos também deverão entrar em contato  

com o Sr Dilvo, para acertarem os detalhes com a chave e uso da infraestrutura do CTG Candeeiro 

da Amizade. Na sequencia Hiran colocou que participou de uma reunião no MTG onde foi 

colocado que a partir do ano que vem estará proibido a participação na Semana Farroupilha de 

entidades que não forem tradicionalistas (CTGs e PTGs). Alguns se manifestaram que então a 

Semana Farroupilha não terá mais o objetivo para cultuar e comemorar a história do povo gaúcho 

e sim somente aos tradicionalistas. Hiran também ressaltou que as entidades deveriam ser mais 

responsáveis quanto a documentação. Ficou combinado que na reunião de outubro será feito a 

avaliação da Semana e iniciar a programação para o ano de 2018, para ver se há possibilidade de 

captar recursos para a realização da mesma. 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, 04 de setembro de 2017. 


