
ATA DA 3ª REUNIÃO SOBRE A OITAVA DOCE FESTA. 
 

Aos dezesseis de maio de dois mil e treze, às dezenove horas, reuniram-se 

nas dependências do Anfiteatro Tranquilo Dognini os membros da CCO e 

algumas pessoas convidadas para tratar dos preparativos da 8ª Doce 

Festa. Iniciando a reunião o Prefeito Laércio da Cruz agradeceu a presença 

de todos, salientou a importância de o município realizar a Doce Festa, 

justificou a ausência de alguns membros da CCO na reunião, também fez 

um breve relato do que já foi feito até agora com relação à organização da 

Festa. Lembrou que a Doce Festa é uma iniciativa da Prefeitura, porém 

para se obter o sucesso desejado é necessário o apoio de todos, sugeriu 

que fossem ocupados todos os espaços físicos já existentes, para diminuir 

os custos, falou que um dos objetivos da festa é valorizar a nossa cultura 

de produzir doces e geléias, e que isto deve ser o carro chefe da Festa, 

destacou a importância da programação estar pronta com antecedência, 

para facilitar os pedidos de recursos. Dando continuidade o Presidente da 

CCO Juarêz Kuhnen agradeceu a presença de todas as pessoas, destacou 

que a Doce Festa é um grande evento, e que será preciso realizar várias 

reuniões nos diversos setores para se obter êxito ao final do evento. 

Aproveitou para agradecer o prefeito Laércio pela coragem de realizar a 

festa logo no primeiro ano do mandato, fez um agradecimento especial ao 

Senhor Heinz Stoltenberg, idealizador da Doce Festa e destacou sua 

experiência, sendo que poderá contribuir para que se obtenha o sucesso 

esperado. Juarêz disse que procurou o Senhor Odenir Paulo Dognini, e ele 

pediu para não fazer parte da CCO, alegando não ter tempo para 

participar das reuniões, mas mesmo assim se colocou a disposição para 

futuramente ajudar. Juarêz falou também que está praticamente tudo 

certo com a ADECOM, faltando apenas alguns detalhes, em seguida a 

Senhora Juvanita sugeriu o nome do Senhor Ademar de Sá, para o lugar do 

senhor Odenir, falou que este tem experiência de outras edições da Doce 

Festa, podendo assim contribuir, ficou definido que a CCO entrará em 

contato com o Senhor Ademar de Sá. Dando continuidade o Senhor Juarêz 

lembrou que no site da prefeitura já existe um link sobre a Doce Festa, 

sendo que as atas das reuniões da CCO já estão disponíveis para toda a 

população, falou que o objetivo é dar uma maior transparência aos atos 

referentes à Doce Festa, em seguida foi mostrada aos presentes uma 

sugestão de programação dos bailes e shows: Quinta – Baile da Rainha 

com a Banda Curingas, Sexta – Baile duplo com a Banda Curingas e 

Terceira Dimensão, Sábado – show com a Grupo Nenhum de Nós e após 

baile com banda Gaitaço Fandangueiro, Domingo – show com a dupla 



Caio César e Tabony e show de encerramento com o Grupo Tchê Garotos. 

Também ficou definido que os talentos musicais do nosso município terão 

seu espaço, podendo se apresentar no palco alternativo que será criado. 

Em seguida apresentou-se uma proposta de preços dos ingressos e ficou 

definido os seguintes preços: quinta: Portaria – entrada livre, Baile da 

Rainha – R$ 10,00, sexta: Portaria – R$ 10,00, Baile Duplo – R$ 10,00, 

sábado: Portaria – R$ 10,00, show com o Grupo Nenhum de Nós e baile – 

R$ 20,00, domingo: Portaria – R$ 10,00, show com Grupo Tchê Garotos – 

entrada livre, também ficou definido que o preço do passaporte para 

todos os dias, com direito a entrada em todos os bailes e shows, será de 

R$ 50,00. Em seguida falou-se sobre o camping, ficou definido que será 

cobrado o valor de R$ 125,00. É importante salientar que tanto a 
programação artística quanto a tabela de preços poderão sofrer 
alterações, se a CCO assim determinar. Dando continuidade falou-se 

sobre a gastronomia, ficou definido que nesta edição não terá o Buffet 

livre, apenas Café Colonial e Churrasco na Brasa. Em seguida falou-se 

sobre o comércio dentro da festa e ficou definido que o comércio local 

terá um preço diferenciado dos demais, como forma de incentivar os 

nossos comerciantes. Dando continuidade foi discutido sobre os 

seminários e palestras, o prefeito Laércio sugeriu que as companhias 

fumageiras se envolvessem nos seminários e palestras, pois o fumo é a 

base da nossa agricultura, o Senhor Flávio Majolo sugeriu que fosse 

realizada apenas duas palestras, sugeriu também que fosse abordado 

outros temas, como por exemplo, conservação do solo. Em seguida falou-

se sobre o rodeio e uma possível cavalgada, o Senhor Lindomar Schmitz 

falou que o CTG Recanto do Vaqueiro terá muita dificuldade em realizar o 

rodeio, disse que apóia à cavalgada, o senhor Atenor Lotério também se 

mostrou favorável em realizar a cavalgada, pois envolve toda a família, 

salientou que os participantes acabam comprando muitos produtos 

durante a festa, aumentando o lucro do evento. Em seguida o Senhor 

Juarêz falou que fará contato para ter durante a Doce Festa a reunião dos 

prefeitos da AMAVI e também reunião dos vereadores da UCAVI. Celso 

Eifler comentou sobre a possibilidade de se realizar a reunião mensal dos 

secretários de agricultura durante a festa, o senhor Juarêz ainda 

acrescentou que teremos tarde dançante com os grupos de terceira idade 

e uma etapa estadual de velocross, o prefeito Laércio colocou a 

possibilidade da mudança de local da pista do velocross, haja vista que a 

pista atual é muito mal localizada, a ideia é construir uma pista mais 

próximo do pavilhão central, dando assim mais visibilidade, falou-se 

também sobre a possibilidade de no domingo realizar uma missa. Dando 



continuidade o senhor Heinz Stoltenberg sugeriu que se fizesse uma 

exposição de flores e orquídeas, falou que o mês de novembro é um mês 

muito bom para este tipo de exposição, disse que várias pessoas do 

município terão a oportunidade de expor suas flores e orquídeas, o senhor 

Leandro Lyra sugeriu que se explorasse a trilha ecológica do parque de 

eventos, comentou que a Associação Harmonia juntamente com o 

terceirão da Escola Cacilda Guimarães ficarão responsáveis em organizar 

um passeio pela trilha, também pediu para que todas as pessoas 

envolvidas com a Doce Festa tomassem bastante cuidado com as águas e 

nascentes que passam pelo parque, pediu que se tivesse o menor impacto 

possível. Dando prosseguimento falou-se sobre o Baile da Rainha, o 

prefeito Laércio pediu para que desde já seja feito um trabalho de 

incentivo para a participação das meninas, se possível que se tenha 

representantes da maioria das comunidades, o senhor Heinz Stoltenberg 

sugeriu de convidar todas as ex-rainhas das outras edições da Doce Festa, 

discutiu-se também sobre a idade mínima das meninas para o desfile, 

ficou definido que a CCO ficará responsável em consultar a promotoria 

sobre a possibilidade das meninas menores de 18 anos poderem participar 

do desfile. Para finalizar sugeriu-se a realização de dois eventos de para o 

lançamento da 8ª Doce Festa, um Café Colonial no Acacius Hotel e um 

Café Colonial na Acolhida na Colônia, com data a ser escolhida. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Luiz Henrique, primeiro 

secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Senhor 

presidente. 

Vidal Ramos, 16 de maio de 2013 
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