
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2022 

 

CONCEDE HOMENAGEM AO CTG 

ESTÂNCIA DO SALVADOR 

 

Os Vereadores Alceu José Schneider, Alice Vanessa Gerlach Frühling, 

Bruna Schuh Junges, Cláudia Raquel Kuhn Franzen, Jairo Henrique Kunzler, Lucas 

Rambo, Marco Brand, Matheus Klassmann e Nedio Luis Wames no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Tupandi (LOM) e pelo Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Vereadores (RICVT) encaminham e propõem ao 

Plenário o Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2022, de 29  de agosto de 2022 com a 

seguinte proposição: 

 

Art. 1º - Fica concedida homenagem ao CTG ESTÂNCIA DO SALVADOR pelo 

relevante trabalho cultural, artístico e social realizado pelo Município de Tupandi. 

 

Art. 2º - A proposição é de autoria dos Vereadores Alceu José Schneider, Alice Vanessa 

Gerlach Frühling, Bruna Schuh Junges, Cláudia Raquel Kuhn Franzen, Jairo Henrique 

Kunzler, Lucas Rambo, Marco Brand, Matheus Klassmann e Nedio Luis Wames os quais 

são fiadores das qualidades do homenageado. 

 

Art. 3º - A proposição está de acordo com o art. 3º do Decreto Legislativo nº 02/2016, de 

08 de dezembro de 2016, que define os critérios para concessão de Títulos de Cidadão 

Honorário, Cidadão Tupandiense e Homenagens a empresas pela Câmara Municipal de 

Tupandi e dá outras providências. 

 



Art. 4º - A entrega da honraria dar-se-á na Sessão Solene a ser realizada no dia 13 de 

setembro de 2022 durante os festejos da Semana Farroupilha. 

 

Art. 5º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Tupandi / RS, 29 de agosto de 2022. 

 

Alceu José Schneider     Alice V. Gerlach Frühling 

Vereador      Vereadora 

 

  

Bruna Schuh Junges     Cláudia R. Kuhn Franzen 

Vereadora      Vereadora 

 

 

Jairo Henrique Kunzler     Lucas Rambo 

Vereador          Vereador 

 

 

Marco Brand      Nedio Wames 

   Vereador          Vereador 

 

Matheus Klassmann 

Vereador 



JUSTIFICATIVA: 

 

Foi no ano de 2006, que um grupo de pessoas lideradas pelo empresário Celso 

Theisen, resolveram juntar forças com a administração municipal e construir um CTG em 

Tupandi, que recebeu o nome de Estância do Salvador, nome dedicado ao primeiro 

morador de Tupandi, Salvador Alves da Rosa. 

 Assim, iniciou-se um grande movimento, criando os grupos de danças, bailes e 

encontros, envolvendo famílias inteiras nas tradições gaúchas até hoje. 

Atualmente, o CTG Estancia do Salvador conta com 60 sócios e 4 grupos de 

invernadas, nas categorias dente de leite, pré-mirim, mirim e juvenil, envolvendo assim 

cerca de 60 crianças e jovens, fomentando a participação de diversas famílias na casa 

tradicionalista. 

Por esse relevante trabalho cultural, artístico e social realizado, este Poder 

Legislativo Municipal quer prestar a sua homenagem ao CTG Estância do Salvador. 

E quando falamos de CTG e tradicionalismo, devemos lembrar os festejos 

farroupilhas. O acendimento da Chama Crioula, marco de abertura dos Festejos 

Farroupilhas no Rio Grande do Sul, percorre as principais regiões tradicionalistas. 

Essa tradição começou em 1947, quando os tradicionalistas Paixão Cortes, Cyro 

Ferreira e Fernando Vieira retiraram uma centelha do fogo simbólico da pátria e 

acenderam o primeiro candeeiro crioulo, em Porto Alegre.  

Essa chama é carregada por grupos de cavaleiros, que espalham o fogo em 

símbolo da coragem, a união dos povos e o amor do gaúcho pela sua terra. No período 

que antecede as comemorações da semana Farroupilha, os cavaleiros das regiões buscam 

a chama em uma determinada cidade do estado do RS e trazem até uma região para fazer 

a expansão dessa chama aos galpões.  



 E neste aspecto, destacamos hoje a participação intensa de um tupandiense que 

tem paixão pelo tradicionalismo e faz dele um estilo de vida. 

 O homenageado é Armando Franzen, nascido aos 15 dias do mês de maio de 1952, 

filho de Francisco Selmo Franzen e Hildegardt Franzen, na época moradores da 

localidade de Júlio de Castilhos, Tupandi. Neto de Osvaldo Franzen, que na época era 

uma das únicas pessoas da comunidade que sabia falar o português, recebia em seu 

potreiro os tropeiros que passavam de tempo em tempo vendendo animais e outras 

mercadorias, tornando-se inclusive o intermediário dos compradores com esses tropeiros. 

 Na época, Sr Armando tinha 4 anos de idade e lembra com carinho desses amigos 

tropeiros e do quanto gostava de vê-los lidando com o gado, montados em cavalos. Foi 

então que iniciou sua paixão por montar e aos 12 anos de idade, recebeu a missão do seu 

pai Selmo para ir nas sextas-feiras, durante três anos, buscar carne no município vizinho, 

em Salvador do Sul, distância essa de 16 quilômetros, ida e volta, o que lhe rendeu 

2600km a cavalo. 

 Em 14 de dezembro de 1971, Armando deixava a casa de seus pais para morar e 

trabalhar em Salvador do Sul, onde conheceu Tirse Maria Frnazen, com quem se casou e 

teve três filhos, Darlei, Anelise e Ronei.  

Sem perder o afeto e ensinamentos recebido pelos tropeiros e seu avô, continuava 

honrando as tradições gaúchas que se misturavam com a germânica, usando bombachas, 

botas e esporas, camisa de manga longa, chapéu de abas largas e lenço no pescoço, 

frequentava as rodadas de chimarrão e as churrasqueadas nas vizinhanças e se tornou 

sócio do CTG Querência da Serra, em Salvador do Sul, e tornou-se patrão campeiro do 

mesmo. 

 No ano de 1984, Armando tornou-se proprietário de uma pequena propriedade de 

terra em Júlio de Castilhos, onde passou a morar com sua família e lhe possibilitou 

adquirir 3 cavalos para participar junto aos seus filhos Darlei e Anelise, de cavalgadas e 

rodeios, bem como de desfiles em comemoração à Semana Farroupilha. 



 No período de 1997 à 2008, Armando ficou um pouco distante das cavalgadas, 

pois se dedicou a vida de caminhoneiro, viajando pelo Brasil a fora com seu filho Darlei, 

mas por onde andava, todos sempre gostavam de ouvir suas histórias.  

 Em 2009, Armando já não viajava mais de caminhão, o que fez com que pudesse 

voltar a dedicar grande parte do seu tempo às atividades tradicionalistas, como participar 

e organizar fandangos junto a patronagem, comemorações cívicas e cavalgadas de 

Integração, intermunicipais, noturnas, como a da Lua cheia e inclusive, faz parte do grupo 

de cavaleiros que vão em busca da chama crioula.  

No ano passado, em 2021, a expansão da chama ocorreu em São José do sul e já 

não podendo mais montar devido a uma lesão no quadril, Sr Armando foi em busca da 

chama de caminhão que montara especificamente para levar mantimentos entre outros 

materiais necessários, porém, dois de seus cavalos foram montados pelo filho Darlei e 

neto Lucca. 

Esse ano de 2022, a distribuição da chama ocorreu em Canguçu, onde novamente 

Sr. Armando participou, junto à outros amigos de Tupandi. 

Todas essas participações e movimentos, já renderam ao Sr. Armando, dezenas de 

Diplomas e certificados e segundo o Movimento tradicionalista Gaúcho o MTG, as 

cavalgadas já contabilizam mais de 3.071 km. Mas a marca maior desse apaixonado pela 

tradição gaúcha, é com certeza o carisma e bondade que deixa por onde passa, ajudando 

o próximo, sempre que pode. 

Por todo esse amor e dedicação às nossas tradições gaúchas, a Câmara de 

Vereadores de Tupandi quer prestar essa homenagem ao Sr. Armando Franzen e 

agradecer por todos os serviços prestados a essa comunidade tradicionalista. 

 

Tupandi, 29 de agosto de 2022 

 



 

 

Alceu José Schneider     Alice V. Gerlach Frühling 

Vereador      Vereadora 

 

  

Bruna Schuh Junges     Cláudia R. Kuhn Franzen 

Vereadora      Vereadora 

 

 

Jairo Henrique Kunzler     Lucas Rambo 

Vereador          Vereador 

 

 

Marco Brand      Nedio Wames 

   Vereador          Vereador 

 

Matheus Klassmann 

Vereador 

 


