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Aos dois dias do mês de julho de dois mil e dezoito, 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; Alequis Sandro Arialdo dos Santos do PTG Orelhanos do Rio Grande e Marcelo 

Henrique de Carvalho da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Vera Cruz e Jorge 

Amilton Borges da Silva do Grupo dos Escoteiros. O presidente, Hiran, saudou os presentes e 

solicitou a leitura da ata anterior, que após de lida foi aprovada pelos conselheiros presentes. Hiran 

e Micheli relatam que o curso para as merendeiras sobre a culinária gaúcha acontecerá no dia 23 

de agosto e estas por sua vez irão disseminar na Semana Farroupilha junto aos alunos. Marcelo 

questiona se está confirmado o Senhor Ibani Bicca, como Patrono da Semana Farroupilha. 

Marcelo, Hiran e Alequis combinaram de procurá-lo e fazer o convite ao mesmo. Marcelo relata 

que os recursos no montante de dezoito mil reais serão mantidos para esse ano, apesar das 

dificuldades financeiras que o município e demais estão passando. Marcelo também informa que o 

município irá auxiliar todas as cavalgadas de forma igual e espera a parceria para que possamos 

realizar uma Semana que valorize e cultue o tradicionalismo gaúcho. Marcelo está em contato com 

produtor cultural para buscar mais atrativos a semana. Os conselheiros se colocam a disposição 

para organizarem o cerimonial da abertura e encerramento, bem como os hasteamentos e 

arreamentos para que não se cometa nenhum equívoco. Conversou-se sobre a questão da 

importância dos animais terem a vacina em dia, pois é uma questão de saúde pública e a 

competência é da Inspetoria estadual de realizar a fiscalização. Foi falado de não se deixar passar 

em branco a data em que a centelha oficial da Chama Crioula estiver no município. Ficou definido 

que os inscritos no concurso de culinária deverão procurar a Secretaria Municipal de Cultura e 

adquirir um ingresso. Micheli relata que todas as escolas já receberam o regulamento do concurso 

de poesia e de desenho para participarem com o s alunos. Prosseguindo organizou-se as datas, 

onde o CTG Candeeiro da Amizade, não quer ficar com nenhuma data na Praça, pois irá realizar 

atividades em todas as noites no seu CTG. O CTG Candeeiro da Amizade confirmou que a Missa 

Crioula será no dia 18 de setembro. O dia 15 de setembro ficou definido para o Grupo dos 

escoteiros no qual irão desenvolver brincadeiras e vaca parada. O PTG Orelhanos do Rio Grande 

ficará com o dia 20 de setembro.  As demais datas serão definidas na próxima reunião. Foi lançado 

o Edital para a nova representação no CMTG para a próxima reunião. Na próxima reunião ficarão 

definidas as datas de cada entidade durante a Semana Farroupilha e demais questões pertinentes a 

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, 

02 de julho de 2018.. 


