
ATA Nº 19/22 

 

No dia 13 de setembro de 2022, às 19 horas, foi realizada a Sessão Solene da Câmara de 

Vereadores, em homenagem ao CTG Estância do Salvador. A Sessão foi realizada no próprio CTG 

Estância do Salvador, com a presença de todos os vereadores. O Presidente Matheus iniciou a 

Sessão saudando as autoridades mencionadas no protocolo, aos colegas vereadores, ao público 

presente e as pessoas que estavam assistindo pelo Facebook, através da Rádio TupandiWeb. Logo 

após, solicitou à secretaria Cláudia para fazer a leitura do Decreto Legislativo nº 03/2022, que 

concede Homenagem ao CTG Estancia do Salvador de Tupandi. Em seguida, o Presidente 

Matheus, no uso de suas palavras lembrou sobre a Semana Farroupilha, a qual se iniciou 

oficialmente neste dia, e onde alguns dias atrás cavalarianos de todas as regiões do Estado, inclusive 

de Tupandi, percorreram dias e noites à cavalo em busca desta chama, os quais cumprimentou por 

toda a dedicação e orgulho que carregam consigo pelo Rio Grande. Matheus também ressaltou da 

raiz tradicionalista, do orgulho de sermos gaúchos, de cantarmos o hino do Rio Grande muito mais 

alto ou com mais disposição do que o próprio hino nacional. Citou também que não é apenas 

através do churrasco, do chimarrão, da pilcha ou da música tradicionalista, que mostramos ser 

diferentes, mas sim, da coragem, da determinação, da bravura, enfim, do modo de sermos gaúchos. 

Presidente Matheus falou da unanimidade do Poder Legislativo nesta homenagem a alguém que 

muito fez quando o assunto é tradicionalismo, o qual foi lembrado do Sr. Armando Franzend, por 

todo o empenho, sendo o homenageado um dos grandes símbolos do Estância do Salvador. 

Matheus também ressaltou sobre todo o empenho depositado para a construção da casa 

tradicionalista, onde fez menção ao primeiro patrão Celso Theisen, e em nome dele, 

cumprimentou todas as demais patronagens, que diariamente cultivam os valores que o 

tradicionalismo prega e ensina.  Logo após, o Presidente Matheus fez a entrega da placa de 

homenagem ao CTG Estância do Salvador, entregue ao patrão do CTG Estancia do Salvador Sr. 

Daniel Pereira. Em seguida, o Presidente Matheus e a Secretária Claudia fizeram a entrega da 

placa de homenagem ao Vice-Diretor das cavalgadas da 15ª Região Tradicionalista,  Sr. Armando 

Franzen. Em seguida, Daniel Pereira, Patrão do CTG fez o uso da palavra, o qual agradeceu a 

todos pela parceria, ao Poder Público, os Vereadores, por toda a Patronagem, a invernada, e frisou 

que juntos somos mais fortes, e finalizou convidando a todos para os festejos da Semana 

Farroupilha. Em seguida Sr. Carlos Muller, Secretário da Cultura, Turismo e Desporto fez o 

uso da palavra, o qual falou da homenagem ao Sr. Armando e ao CTG Estancia do Salvador, sendo 



muita justa. Carlos ressaltou que a Secretaria da Cultura está sempre à disposição do CTG. Após, 

fez uso da palavra, o Prefeito Bruno Junges, onde em sua fala reconheceu o Sr. Armando Franzen 

e sua família, e sendo justa esta homenagem, e também da importância do CTG Estancia do 

Salvador. Prefeito Bruno destacou todo o empenho do CTG Estancia do Salvador, enalteceu a 

invernada artística, que tem o apoio do Poder Público, e assim, mantendo costumes e tradições. Sr. 

Bruno parabenizou os quatro representantes do CTG Estancia do Salvador, Sr Hedio Orth, Sr. 

Armando Franzen, Dinara Heckler, e o Patrão Daniel Pereira, os quais com todo empenho 

representaram nosso Município, e acompanharam a vinda da Chama Crioula para o início da 

Semana Farroupilha que se iniciou nesta noite. Prefeito Bruno encerou enaltecendo as palavras da 

Bandeira do Rio Grande do Sul: Liberdade, Igualdade e Humanidade.  Por fim, o Presidente 

Matheus agradeceu a todos que tornaram possível a realização da Sessão Solene e encerrou o ato 

da noite. Nada mais havendo, foi lavrada a Ata de duas (2) páginas, que após lida e aprovada, será 

assinada pela Presidente e pelo Secretário. Tupandi/RS, 13 de setembro de 2022 
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