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Ata da Reunião Solene Semana Farroupilha do dia 17 de Setembro de 2009.....Ata 43 
 
 

 
Mestre De Cerimônia Cleumar Moizes Tombini Citron (Chico Citron): Senhoras e Senhores, 
Prendas e Peões, autoridades, convidados especiais, associados e tradicionalistas com as 
bênçãos do senhor lá das alturas estamos abrindo esta reunião solene da Câmara Municipal de 
Vereadores, fazendo parte das festividades alusivas a Semana Farroupilha de 2009 e  em 
comemoração aos 55 anos do CTG Pedro Vargas. Passamos a chamar os nobres vereadores 
para ocuparem seus lugares: VEREADOR ANSELMO BRITZKE, VEREADOR ELBIO ESTEVE, 
VEREADOR ESTEVÃO DE LORENO, VEREADOR EUGENIO GRANDÓ, VEREADOR GILNEI 
JARRÉ, VEREADOR JOÃO MAFALDA, VEREADOR JOSÉ JAIRO, VEREADOR MARCOS 
SOARES. Para compor a Mesa dos Trabalhos chamamos o Presidente do Legislativo de 
Carazinho Vereador Leandro Adams. Para Secretariar os trabalhos da mesa chamamos a 
Vereadora Sandra Citolin. Chamamos também para fazer parte da mesa as seguintes 
autoridades: Representando o Executivo Municipal o vice-prefeito Alexandre Capitânio; Patrão 
do CTG Pedro Vargas, Sr. Antonio Fay; Sra. Iolanda Tatsch Banunas a qual a Câmara de 
Vereadores irá homenagear com a distinção “Tradicionalista Destaque”; representando o  
CMTG Senhora Marilena Dalbosco; Agradecendo pela  presença de todos,  passamos a 
palavra,  para que faça a condução dos trabalhos desta reunião solene, o Sr. Vereador Leandro 
Adams, presidente da casa legislativa carazinhense; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Sob a proteção de deus, declaro abertos os trabalhos da presente Reunião Solene alusiva as 
comemorações da Revolução Farroupilha, e em comemoração aos 55 anos de fundação do 
CTG Pedro Vargas, entidade que vem, ao longo desses anos todos,  cultuado as mais caras 
tradições do nosso Rio Grande Do Sul. Convidamos a todos para que em pé ouçamos o hino 
nacional (hino nacional); Solicito ao Senhor Vereador Estevão De Loreno para que proceda a 
leitura de um trecho da bíblia e convidamos a todos para que em pé ouçamos a palavra de 
Deus (leitura da Bíblia); Solicito a Senhora Secretária  para que proceda a leitura do 
requerimento, aprovado por unanimidade o qual deu origem a esta reunião solene; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Requerimento: O Vereador Leandro Adams, requer a aprovação 
dos Senhores Vereadores para a realização de uma sessão solene em comemoração a 
semana Farroupilha e ao aniversário de 55 anos do CTG Pedro Vargas a realizar-se às 20 
horas do dia 17 de setembro de 2009 nas dependências do CTG Pedro Vargas, anfitrião da 
Semana Farroupilha deste ano, Vereador Leandro Adams – Presidente da Câmara Municipal de 
Carazinho; Presidente Vereador Leandro Adams; Solicito a Sra. Secretaria que proceda a 
leitura dos requerimentos com pedido de licença dos Vereadores Paulino de Moura, Erlei Vieira, 
Felipe Sálvia e Rudinei Brombilla, bem como a convocação dos respectivos suplentes; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, pelo presente, venho por meio deste 
autorizar a convocação de meu vereador suplente para a sessão solene do próximo dia 17 de 
setembro, junto ao CTG Pedro Vargas, por motivos particulares. Sem outro motivo, colhemos o 
ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Atenciosamente Vereador Rudinei Brombilla – líder de governo. Convocação ao Sr. Jairo 
Scherer dos Santos. Convoco vossa senhoria para assumir na sessão solene da Câmara 
Municipal de vereadores no dia 17 de setembro de 2009 do CTG Pedro Vargas, às 19 horas e 
30 minutos, tendo em vista pedido de licença do Vereador Rudinei Brombilla, por motivos 
particulares, conforme dispõe regimento interno, artigo 11, inciso I, alínea b desta casa. 



 2 

Atenciosamente Vereador Leandro Adams – Presidente. Exmo. Senhor Presidente. Pelo 
presente solicito a vossa excelência à convocação do suplente de Vereador Marcos Soares, 
para a reunião solene do dia 17 de setembro do corrente, em virtude de que, por motivos 
particulares, não poderei me fazer presente, sem mais para o oportuno. Vereador Paulino de 
Moura – PTB. Convocado ao Senhor Marcos Soares, suplente de vereador do PTB. CONVOCO 
Vossa Senhoria para assumir na Sessão Solene, no dia 17/09/2009, no CTG Pedro Vargas, às 
19 horas e 30 minutos, tendo em vista pedido de licença do Vereador Paulino de Moura, por 
motivos particulares, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso I, alínea b, desta Casa. 
Atenciosamente Vereador Leandro Adams – Presidente. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo 
cordialmente venho por meio desta autorizar a convocação de meu vereador suplente, para a 
reunião solene  da semana farroupilha no CTG Pedro Vargas,  no próximo dia 17 de setembro, 
em razão de que estarei em viagem. Sendo o que se apresentava para essa oportunidade, 
antecipo os agradecimentos pela atenção dispensada. Coloco-me ao inteiro dispor. 
Atenciosamente Vereador Felipe Sálvia – PDT. Convocação ao Sr. Anselmo Britzk, suplente de 
vereador do PDT. Senhor, convoco vossa senhoria para assumir na sessão solene da Câmara  
municipal de Vereadores no dia 17/09/2009 no CTG Pedro Vargas, às 19 horas e 30 minutos, 
tendo em vista, pedido de licença do Vereador Felipe Sálvia – PDT, por motivos particulares, 
conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso I, alínea b, desta casa. Atenciosamente 
Vereador Leandro Adams – Presidente. Exmo. Senhor Presidente, pelo presente solicito a 
vossa excelência a convocação do suplente de Vereador João Mafalda, para a reunião ordinária 
do dia 08 do corrente, por motivo de doença, como consta o atestado entregue para o diretor de 
expediente desta casa. Sem mais para o oportuno. Vereador Erlei Vieira – PSDB. Convocação 
ao Vereador João Mafalda, suplente de vereador do PSDB. CONVOCO Vossa Senhoria para 
assumir na Sessão Solene, no dia 17/09/2009, no CTG Pedro Vargas, às 19 horas e 30 
minutos, tendo em vista pedido de licença do Vereador Erlei Vieira, por motivos de saúde, 
conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea a, desta Casa. Atenciosamente 
Vereador Leandro Adams – Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; A Câmara de 
Vereadores de Carazinho  se sente muito honrada em participar, através desta reunião solene, 
das comemorações dos l74 anos do inicio da revolução farroupilha, e também as 
comemorações dos 55 anos do CTG Pedro Vargas, pioneiro em nosso município, desde 1954 
cultuando nossas tradições “O Gaúcho há de viver enquanto o Rio Grande não morrer”, Solicito 
a Senhora Secretaria que proceda a leitura do requerimento que concede a distinção 
tradicionalista destaque. Secretária Vereadora Sandra Citolin; Requerimento à mesa diretora 
com a apreciação do plenário. Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB. 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, os vereadores abaixo assinados solicitam na forma 
regimental que a presidência desse poder legislativo coloque para apreciação do plenário o 
presente requerimento, o qual indica a Senhora Iolanda Tatsch Banunas para distinção 
tradicionalista destaque, conforme decreto legislativo n° 003/2006 de 04 de abril de 2006; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Solicito ao mestre de cerimônia que faça a leitura do 
currículo da homenageada; Mestre De Cerimônia Cleumar Moizes Tombini Citron (Chico 
Citron): Iolanda Tatsch Banunas, nasceu na capital gaúcha no dia 16 de agosto de 1943, filha 
de Conrado Samuel Tatsch e de Ivonete Espíndola Tatsch. Viúva de Alberto Severo Banunas,  
mãe de Ioberto, Lanberto  e Dalberto  Tatsch Banunas. Chegou a Carazinho  em  1985. no 
mesmo ano, em atenção aos tradicionalistas, aceitou o convite para apadrinhar juntamente com 
seu esposo,   o  primeiro fandango  da prenda jovem, no CTG ALFREDO D´AMORE, em 23/ 12 
/85. A partir dessa   data,  tem  se  dedicado  às tradições do rio grande do sul, participando de 
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eventos dirigidos pelo M.T.G., procurando registrar os acontecimentos do meio tradicionalista, 
valorizando o envolvimento jovem e as entidades tradicionalistas, nas páginas na revista 
contato vip, onde assina as colunas chasque  e  regalos desde julho de 1995. Participou no 
programa de mulher para mulher na rádio gazeta de Carazinho por três anos. Na mesma 
emissora teve seu espaço “a charla é ITB”  por um ano e meio, sempre divulgando as tradições  
do  estado do Rio Grande do Sul. Desde 1995, realiza no nosso município a  recepção às 
prendas estaduais. Em 1996, foi  laureada com o troféu expressão, na categoria de  
tradicionalista da cidade de carazinho. Em 1997 lançou  “a charla é ITB”, tendo recebido, neste 
ano,  da 7ª rt, como reconhecimento de sua atuação, o troféu  das ex-prendas regionais. Desde 
1998  “a  caminhada da paz é ITB”. Neste ano, teve  reconhecida sua dedicação pelo 
tradicionalismo, pelo cônsul do tradicionalismo em Brasília, deputado federal Dr. Jarbas Lima. 
Em 1999, recebeu o troféu expressão regional  na área  tradicionalista, quando passou a 
presentear as prendas estaduais com plaquinhas, que personaliza suas faixas de prenda. O 
presidente  do MTG. Dr. Jayr Lima, parabenizou e reconheceu  os  eventos  realizados por esta 
colunista, na  cidade de carazinho. Em  2000, foi agraciada com o troféu mulheres do milênio na 
área  tradicionalista de Carazinho. Em 2001,  com muita dedicação e integração com as famílias 
do planalto médio, fez figurar na capa da revista contato vip o grupo de prendas da 7ª região 
tradicionalista. Em 2002, obteve duas conquistas - o CTG Unidos pela Tradição Rio-Grandense,  
escolheu para  o seu lema a sua sugestão “ cultuando as tradições unidos pelo rio-grande ” e 
realizou em Porto Alegre, a 8ª recepção às prendas estaduais,  no “ 35 CTG ”, quando da 
entrega das plaquinhas que contemplou  prenda carazinhense Mariana Lyrio Couto. Em  2003- 
foi agraciada pelo CTG Alfredo D’Amore com o titulo    “cidadã da paz”. Em 2004 –foi agraciada 
com um troféu em pedra verde lapidada, pelas prendas estaduais, prendado 2003/04, evento do 
MTG,  na cidade de Santa Cruz do Sul . Em 2005 – recebeu a comenda  dos mensageiros da 
paz, da cidade de Uruguaiana -  1ª mulher a ostentar esta comenda no Rio Grande do Sul. 
Neste mesmo ano, cinquentenário de fundação do CTG Pedro Vargas,   realizou   projeto para 
construção de uma gruta, que foi construída pedra sob pedra pelo seu  esposo Alberto severo 
Banunas, com a parceria do grupo de cavalheiros da província de São Pedro e foi abençoada  
no dia 29 de junho, data do Santo Padroeiro do rio grande do sul, São Pedro. Em 2006- 
ressaltou em sua pagina na revista contato vip, os 75 anos de emancipação política de 
Carazinho. Participou também em Porto Alegre do encontro das prendas regionais na escola 
marinha do Brasil, com mais de 300 prendas. Em 2007 -  conquistou um espaço  na radio 
comunitária, 1006.3 FM- na direção e apresentação do programa “querência das prendas “ aos 
sábados à tarde. Em 2008 - sentindo a dor da falta do companheiro de 46 anos,  publicou na  
pagina da revista contato vip sua homenagem póstuma ao seu esposo Alberto Severo Banunas. 
Em 2009 – teve  registrada no livro “prendas gaúchas 39 anos ” a recepção que realiza para as 
prendas estaduais. Este livro com o aval do presidente do MTG Sr. Oscar Fernandes Gress e 
de Maria Helena Gonzalez – coordenadoria estadual da mulher; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Convido os vereadores Gilnei Jarré e Eugenio Grandó para que procedam à entrega 
da distinção para a homenageada; neste momento passamos a palavra a nossa homenageada 
a Sra. Iolanda Banunas; Senhora Iolanda Banunas; aos ilustres vereadores, homens eleitos 
pelo povo de Carazinho, talvez fuja um pouquinho do protocolo, mas saibam vocês, que sou 
muito agradecida, ainda, para minha satisfação, recordo as palavras do meu esposo, será 
sempre uma vitoriosa, e hoje eu agradeço essa vitória a vocês, caros edis, sabemos nós, que 
somos (impossível transcrever), mas haverá de brotar sempre no coração de cada um, a garra 
e o amor por esse Rio Grande, chegar aqui e dizer a vocês, datas, histórias, talvez fuja um 
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pouquinho da minha realidade, porque como tradicionalista, como uma colunista tradicionalista, 
eu estou a registrar nas paginas da revista contato VIP a história que vocês fazem, vocês, 
prendas, peões desse amado Rio Grande, sabemos nós, que o corre, corre do dia, mas porque 
não fazer para o bem do próximo? Por que um simples sorriso, num elogio, num 
agradecimento, estamos fazendo muito para que nós, todos nós aqui hoje reunidos no Pedro 
Vargas e no nosso dia a dia, sentimos a satisfação de dizer que somos todos irmãos, não cabe 
a nós as coisas negativas, neste momento de festa que todos nós gaúchos e gaúchas temos a 
satisfação de nesta semana festejarmos, festejarmos o que? Os usos e costumes da nossa 
terra, festejarmos nesta semana farroupilha a garra e este amor que nós temos, (impossível 
transcrever), mas esse chão que nós pisamos tem valor, o alimento brota, e as nossas idéias 
voam, e haveremos de brilhar, lá em cima, com certeza, para o bem de todos, porque só as 
nossas ações do dia a dia, o sorriso sim, a educação acima de tudo, caros edis, obrigado, uma 
a um sintam-se agradecidos, estou muito emocionada, mas, acima de tudo, quero dizer a 
vocês, caro Jarré, que me conhece desde que pisei neste solo carazinhense, aos amigos que 
me acompanham, a todos os tradicionalistas, a Rosemara Toledo que me deu a oportunidade 
de fazer esse trabalho, a parceria que sempre tive tanto do executivo, quanto do legislativo, 
porque não citar, mas nada faria sozinha, jamais, até porque soubemos, que se ele nos dá a 
força das ações, temos que agradecer, agradecer ao irmão, agradecer a Deus, e este eu 
agradeço, talvez  a minha alegria não seja tão grande como a saudade que eu sinto neste 
momento, mas saibam vocês, que terão sempre em mim uma pessoa de verdade e da postura 
da mulher gaúcha e de fazer sempre muito mais pela felicidade dos brasileiros do sul, obrigada; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Concedemos a palavra ao Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, saudação tradicionalista ao 
nosso padrão do CTG Pedro Vargas, Senhor Antonio Fay, quero cumprimentar o nosso vice-
prefeito Alexandre Capitânio, nossa representante do CMTG, Marilena, em nome da bancada 
do PSDB, em nome do Vereador Eugênio Grandó que foi autor junto comigo da indicação do 
decreto legislativo de minha autoria em 2006, registrar e homenagear mais uma vez a Senhora 
Iolanda Banunas, que com certeza nós temos a lembrança de quando a senhora chegou em 
nosso município, a senhora é uma tradicionalista carazinhense desde 1995, lembramos dos 
fatos, e muitas vezes acompanhamos a sua trajetória, e por diversas vezes também estivemos 
presente aos seus eventos e dando todo aquele apoio tradicionalista que nos cabe também, 
sabemos que este currículo que foi apresentado para nós vereadores, para a comunidade 
carazinhense, é claro que são só 15 anos de estadia em Carazinho, mas sabemos também que 
a senhora é tradicionalista há muitos anos, juntamente com o seu falecido esposo, e esses 
reconhecimentos que a senhora recebeu durante todos esses anos, nós temos a certeza de 
que foram reconhecimento de grande valia, pelo trabalho que a senhora realmente dedica ao 
tradicionalismo, hoje ao tradicionalismo carazinhense, e regional, também queremos registrar e 
temos o livro, como já lhe contei, desse fato de que esse reconhecimento, esse registro no livro 
estadual isso é para quem realmente merece, dona Iolanda, mais uma vez, parabéns, por nós 
vereadores, eu quero agradecer o apoio de todos os vereadores que concordaram com a nossa 
indicação, minha e do Vereador Eugênio Grandó, e concluindo, quero desejar ao CTG Pedro 
Vargas, parabéns pelos cinqüenta e cinco anos de existência, muito obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; concedemos à palavra a Vereadora Sandra Citolin; Vereadora 
Sandra Citolin; Senhores Vereadores! representante do CMTG Marilene! Vice-prefeito 
Alexandre! Senhoras! Senhores! Boa Noite! É com profundo respeito que hoje, nesta Sessão 
Legislativa Solene, comemoramos e homenageamos pessoas que por virtudes e bravura, 
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representam na nossa querida Carazinho, os ideais Farroupilha, o mais longo e um dos mais 
significativos movimento de revolta de civis brasileiros em sua luta durante a Guerra dos 
Farrapos contra o Império, que aconteceu de 1835 a 1845 no Rio Grande do Sul. Saudamos o 
Centro de Tradições Gaúchas Pedro Vargas, anfitrião desta Semana Farroupilha, 
cumprimentando o Patrão Antônio Fay e a Patronagem pelo qüinquagésimo quinto aniversário 
de fundação deste CTG. Saudamos a Sra. Elurdes Capitânio e familiares, esposa do Sr. 
Armindo Francisco Capitânio, um dos homenageados da Semana Farroupilha 2009, ex-patrão 
do CTG Pedro Vargas, que tanto marcou nosso tradicionalismo, deixando-nos um legado que 
reafirmou a identidade gaúcha, desafiando o tempo e o espaço. Cumprimento também a Sra. 
Elurdes Capitânio, pelo marco no nosso tradicionalismo, por ter sido Patroa do CTG Pedro 
Vargas. Conhecida por suas idéias e sua capacidade de fazer acontecer, estando à frente de 
seu tempo, demonstrando o valor da mulher carazinhense. Saudamos a Sra. Irene Muller de 
Arruda Graeff e familiares, esposa do Sr. Loreno Graeff, Patrão de Honra do CTG Pedro 
Vargas. Prefeito de Carazinho de 1969 a 1973 e de 1977 a 1983. Seu Loreno sempre foi um 
exemplo de pessoa e de homem público, direcionou sua vida nos princípios éticos e morais de 
tradicionalismo, com profundo espírito de solidariedade, de ação unitária e coletiva e de 
patriotismo, trazendo a nossa memória o ideal de liberdade, igualdade e humanidade. 
Homenageamos finamente, a TRADICIONALISTA DESTAQUE 2009, Sra. IOLANDA TATSCH 
BANUNAS, mulher forte e determinada, que soube escrever na própria história as façanhas e 
glórias da Mulher Rio-grandense. A figura da mulher no Rio Grade do Sul manifesta-se como 
presença forte e batalhadora, não submetendo-se a situações em que fique rebaixada ou 
inferiorizada, ao contrário, mostra-se resistente, participando ativamente dos episódios 
históricos do Rio Grande do Sul. Muitas foram às mulheres que se destacaram no cenário Río-
grandense em defesa de nossas fronteiras e nossos ideais. A participação ativa da mulher, foi 
de fundamental importância no contexto da formação histórica, social e cultural do Rio grande. 
E neste contexto moderno está a Dona Iolanda Banunas, preservando e mantendo a cultura 
gaúcha, organizando eventos tradicionalistas por anos a fio, com inesgotável dedicação, 
escrevendo para jornais e revistas histórias e acontecimentos da nossa gente. Mulher, filha, 
companheira, mãe, amiga, tradicionalista, levando sempre consigo o valor da Mulher 
Farroupilha, nunca deixando-se levar por derrotas, com um admirável perfil de persistência e 
esperança, onde os sentimentos de compreensão, generosidade, solidariedade e competência, 
frutificaram e frutificarão ainda na alma das pessoas. A Dona Iolanda acreditou e fez acreditar 
que com fé, justiça, apego à família e amor ao semelhante, compôs páginas importantes na 
história de Carazinho e a história dos gaúchos. Deixo aqui também minha homenagem a todas 
as mulheres gaúchas, a todas as mulheres carazinhenses que a cada dia, dão demonstração 
de garra e atitude, e que juntamente com os homens fazem à história desta cidade, deste 
estado e deste país. Um grande abraço a todos; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Concedemos a palavra ao Vereador Anselmo Britzk, também conhecido como gauchinho; 
Vereador Anselmo Britzk; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Patrão do CTG Pedro 
Vargas, Sr. Antonio Fay, pela segunda vez patrão desta entidade, gaúchos e gaúchas que hoje 
se encontram no CTG Pedro Vargas, os nossos ex-patrões do CTG Pedro Vargas, que também 
fazem parte hoje dessa sessão solene, é com satisfação que a gente vê que a Câmara de 
Vereadores de Carazinho faz uma homenagem a uma pessoa tão importante da tradição 
gaúcha, a Dona Iolanda, e há nossa semana Farroupilha,  também temos um homenageado 
muito importante, principalmente aqui no CTG Pedro Vargas, que há um ano atrás, eu lembro 
muito bem, a gente estava se preparando para o desfile da semana Farroupilha, onde veio o 
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pessoal e falou, morreu o Sr. Loreno Graeff, foi um abalo a toda patronagem, a todos 
cavaleiros, a todo mundo que desfilou na avenida no ano passado, esse ano é o homenageado 
na semana farroupilha, nada mais justo que o Sr. Loreno Graeff, a Dona Iolanda a gente 
conhece o trabalho dela, em frente às prendas do Rio Grande do Sul, onde, seguidamente 
todos os anos, as prendas vêm a Carazinho e o ano passado à gente teve a honra das prendas 
se fazerem presentes aqui no CTG Pedro Vargas, parabéns aos companheiros, o Grandó e o 
Jarré, que homenagearam a Dona Iolanda, parabéns pela iniciativa, isso ai; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Concedemos a palavra ao vice-prefeito, o Sr. Alexandre Capitânio, 
que falará em nome do executivo municipal;  Vice-Prefeito Senhor Alexandre Capitânio; boa 
noite, ilustre Presidente Leandro Adams, nobres vereadores, em nome do prefeito Aylton e do 
executivo, queremos agradecer o convite para esta sessão solene, e parabenizar pela atitude 
de vocês, como o Vereador Anselmo Britzk mencionou, atitude memorável do Vereador 
Eugênio Grandó e Vereador Gilnei Jarré em homenagear a Dona Iolanda Banunas, mulher de 
garra, de fibra, como tantas outras existem em Carazinho, então meus parabéns dona Iolanda, 
muito merecido, Presidente Leandro, segunda-feira tivemos aqui no CTG Pedro Vargas a 
abertura da semana farroupilha, e o CTG Pedro Vargas junto ao seu patrão, Antonio, e toda 
equipe que aqui esteve, e esta hoje também, serviu um delicioso churrasco, esse CTG estava 
lotado, então Patrão, meus parabéns, e lembrando como a Vereadora Sandra Citolin leu a 
pouco, teve mais pessoas homenageadas, a chama crioula foi acesa no domingo pela manhã lá 
no cemitério da Glória, no tumulo do Sr. Armindo Capitânio, que foi patrão deste CTG, e justa 
homenagem também ao Sr. Loreno Graeff, que como lembrou o próprio gauchinho veio a 
falecer dia 20 de setembro, pessoa de muito respeito, e muito voltado ao tradicionalismo em 
Carazinho, eu não podia também deixar de lembrar que foi homenageado na segunda-feira a 
noite o Sr. Ramiro Carvalho, uma pessoa que muito tem feito pelo tradicionalismo em Carazinho 
também, integrante dos cavaleiros, quero agradecer e parabenizar, temos aqui algumas 
pessoas do executivo, representando nosso secretario de educação a Eliane Walber, pessoas 
do departamento de cultura, da imprensa que tem acompanhado, então muito obrigado a todos, 
e obrigado pelo convite; Presidente Vereador Leandro Adams; queremos registrar a presença 
da Srª. Eliane Walber, representando a secretaria de educação e também registrar a presença 
de Silvana Zirbes, coordenadora do centro cívico, neste momento gostaríamos de deixar 
registrada a data de aniversario do CTG Pedro Vargas , que completa 55 anos no dia 19 de 
setembro, e convidamos o Vereador De Loreno, Vereador José Jairo Scherer dos Santos, 
Vereador Marcos Soares e Vereador Anselmo Britzk  para fazer a entrega de um certificado  de 
homenagem do legislativo de Carazinho a este CTG ao Patrão Antonio Fay, Temos a satisfação 
de conceder a palavra ao Patrão do CTG Pedro Vargas Sr. Antonio Fay; Patrão do CTG Pedro 
Vargas Senhor Antonio Fay; saudações tradicionalistas, eu, como patrão do CTG Pedro 
Vargas agradeço pelas homenagens e a todos, também a dona Iolanda banunas, homenagem 
que prestaram a ela, que é pessoa que merece e trabalhou muito por essa entidade e por 
outras entidades também, não só pela nossa, então fica o nosso agradecimento, eu quero 
agradecer também a Câmara de Vereadores, o vice-prefeito, que aceitaram o nosso convite 
para fazer a sessão solene dessa noite aqui, a gente fica muito agradecido, o CTG Pedro 
Vargas no próximo sábado esta completando 55 anos, é o CTG mais antigo da cidade de 
Carazinho, assim consta nos livros que é o terceiro CTG do Rio Grande do Sul, eu acho que a 
dona Iolanda deve saber melhor do que eu, porque o primeiro CTG registrado é o Trinta e Cinco 
de Porto Alegre, o segundo é o Lalau Miranda de Passo Fundo, o terceiro é o nosso CTG aqui, 
o Pedro Vargas, então a gente fica satisfeito por participar mais uma vez da patronagem pelo 
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segundo mandato, pela segunda gestão eu sou patrão, e sempre agradecendo a parceria dos 
amigos que só a gente não consegue fazer nada, então a gente fica sempre agradecendo, fica 
satisfeito quando os amigos aparecem, nós no sábado teremos homenagem ao CTG, 
começamos já a semana toda, domingo nós fomos buscar a chama crioula lá no cemitério do 
Sr. Armindo Capitânio, finado Armindo Capitânio, ex-patrão do CTG Pedro Vargas, e foi 
homenageado também o nome do Sr. Loreno Graeff, também o Sr. Ramiro Carvalho, todos ex-
patrões do CTG Pedro Vargas, Sr. Loreno Graeff era Patrão de honra, faltou mais homenagem, 
mas hoje foi homenageada a dona Iolanda Banunas, então a gente fica muito satisfeito por 
causa disso também, eu acho que fica o abraço meu a todos os companheiros e companheiras, 
gaúchos que se fazem presente nessa noite de hoje, o meu muito obrigado a todos, muito 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Convidamos a todos para em pé  ouvirmos o 
hino Rio-grandense; (Hino Rio-grandense) esta Presidência, em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho, deseja agradecer a todas as autoridades aqui presentes, convidados especiais e 
associados desta entidade tradicionalista, que nos honraram com suas presenças. O nosso 
Muito Obrigado, nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a 
presente Reunião Solene, convocando os Senhores Vereadores para a Reunião Ordinária a ser 
realizada no dia 21 de setembro de 2009, segunda-feira, às 18h e 45min, na Sede da Câmara 
Municipal, também conhecida como Casa do Povo, esta encerrada a reunião. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Vereador Leandro Adams                                  Vereadora Sandra Citolin 
Presidente                                                             Secretária 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.L. 

 
 


