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Ao primeiro dia do mês de abril 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 e Volmir Iser do Piquete 

Querência Amada. Estavam presentes Elio F. Machado, do PTG Orelhanos do Rio Grande e 

Jeferson do CTG Candeeiro da Amizade. 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 coloca que solicitou que seu Vieira viesse na próxima reunião. Marcelo informa que já 

rascunhou um termo de uso do Parque de Tradições Gaúchas, Jurema Tornquist para as entidades 

usarem. O mesmo esta sendo analisado por parte do jurídico e as finanças, e após gostaria que o 

CMTG fosse analisar o mesmo, sugerindo o que for necessário. Após do parecer do CMTG será 

encaminhado a Câmara de Vereadores para ser lei municipal. Marcelo irá encaminhar a Sala dos 

Conselhos e essa repassará aos demais e a proposta será analisada na próxima reunião do CMTG.  

Prosseguindo, foi discutido como fazer com que os PTG e os CTG participem mais efetivamente 

no processo de construção da politica do tradicionalismo e não somente perto da Semana 

Farroupilha. Iris explica que ligou para todos, mas não conseguiu falar diretamente com os 

Patrões. Na sequencia, elencaram algumas atividades a serem realizadas durante a Semana 

Farroupilha, tais como: Realização do Concurso de desenho e de poesia junto as escolas e a 

entrega da certificação ser durante a programação da semana. Ter a oficina de culinária com as 

merendeiras das escolas. Ter a oficina de culinária para a comunidade onde sugeriu-se as datas 

como 17, 24 ou 31 de agosto, mas nesses dias tem outros eventos concomitantes. Iris averiguará se 

o Rotary realmente fará no dia 17 de agosto o evento e dará retorno na próxima reunião. Para 

show ficou definido que poderia ser utilizado a mesma lista do ano passado ou também tem a 

menina gaúcha do The Voice Kids. 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, 01 de abril de 

2019. 


