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Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, na Sala dos Conselhos 

Municipais, reuniram-se ordinariamente os seguintes conselheiros integrantes do 

Conselho Municipal de Tradições Gaúchas: Vilnei Duarte de Oliveira, Hiran  Antunes, 

Micheli Katiani Rech Dal Molin e sua suplente Iris Lenz Ziani, Alvise Diogo Soares Félix e 

Volmir Iser. Inicialmente o presidente Hiran, saudou os presentes e na sequência foi lida 

a ata anterior e aprovada por unanimidade Na sequencia foi realizada avaliação da 

Semana Farroupilha. O Senhor Alvise Diogo relatou que se surpreendeu que aqui em 

Vera Cruz é comemorado em nível municipal a Semana Farroupilha. Volmir relatou toda 

a história e quem participou do cancelamento do Desfile que foram os tradicionalistas 

devido os cavalos não terem o exame do Mormo que após a prefeita Rosane colocou 

que o mesmo sairia porque havia pessoas interessadas em participar. Iris lembrou que 

no inicio do ano já havia sido comentado sobre necessidade de se ter o exame, e 

naquele momento foi colocado pelos tradicionalistas que todos teriam porque participam 

em Rodeios. Outro fato é que o município também colabora com uma parte para a 

efetivação do exame. Iris colocou que na próxima situação deveriam reunir todo CMTG 

para decidir pois foi em reunião decidido a programação. Outros pontos negativos foram: 

a questão da alteração da programação, isso provocou o cancelamento da palestra; a 

falta de organização das entidades tradicionalistas e da participação de seus integrantes. 

Constatou-se que no desfile umas entidades participaram somente com três integrantes 

isso mostra a falta de responsabilidade e de interesse. Foi avaliado como positivo a 

palestra na escola, as atividades realizadas pelas escolas, o desfile. Volmir colocou que 

faltou a cobrança por parte da administração referente aos exames do mormo. Ficando 

como sugestão para o ano que vem que as entidades para participarem deverão 

apresentar uma programação vasta no decorrer do dia; convidar entidades não 

tradicionalistas como escolas, escoteiros, Rotary, Associação dos Servidores, Bancos, 

STR, Fundação entre outros que mostram interesse em participar para que possamos 

alavancar a cultura da Tradição Gaúcha. Realizar festival de dança, de musica, de 

declamação entre outras. No desfile ter a participação das pessoas que receberam 

premiação local e ou regional relacionadas ao tradicionalismo, ter pelotão das prendas, 

do CMTG. Também foi colocado que devíamos já estar pensando na próxima, ficando 

definido que o inicio se dará no dia 13 de setembro com o encerramento no dia 20 de 

setembro com o Desfile. Também foi sugerido para iniciar um trabalho para termos uma 

invernada municipal através da ATV onde qualquer munícipe poderia participar ficando 

para ser amadurecido para próxima reunião. Deveria ter uma ronda da Chama Crioula 

com efetividade no decorrer dos dias da Semana Farroupilha. Não havendo mais 

assuntos o presidente Iran Antunes deu por encerrada a reunião e agendou a próxima 

reunião ordinária do dia 7 de novembro e eu, Iris Lenz Ziani, lavrei a presente ata que 

após lida e aprovada será assinada por mim e demais conselheiros presentes. Vera 

Cruz, 3 de outubro de 2016. 

 


