
 1 

Ata da Reunião Solene Semana Farroupilha do dia 17 de Setembro de 2008.......Ata 42 
  
 
 
Presidente Vereador Luiz Leite; Sob a proteção de Deus declaro aberto os trabalhos da 
presente reunião solene alusiva às festividades da Semana Farroupilha de 2008, solicitamos ao 
senhor Vereador Cláudio Santos para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia e que todos 
se posicionem em pé; (leitura de um trecho da Bíblia); neste momento temos a grata satisfação 
de conceder a palavra ao vereador líder de bancada do PTB, para que faça uso da palavra 
representando a sua bancada, convidamos o Vereador Antonio Azir para que faça uso da 
palavra; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, todas as pessoas 
que contém a mesa, a nossa saudação, as pessoas que se fazem presentes nesse ato,  
também as nossas cordiais saudações, estamos numa semana que temos muito  a comemorar, 
numa semana onde buscamos resgatar a nossa história, as nossas raízes, ao mesmo tempo 
uma semana para refletirmos do acontecimento da semana farroupilha e o que acontece hoje 
no nosso estado do Rio Grande do Sul, naquela época bravos gaúchos, não suportando mais 
as imposições do governo federal, se levantaram e batalharam por aquilo que achavam que era 
justo, pelas reivindicações que o Rio Grande do Sul realizava, e hoje nós também estamos 
passando por isso, hoje o nosso estado esta penalizado pelo atual pacto federativo, hoje o 
nosso estado também tem a concentração dos nossos recursos ,dos nossos empréstimos, se 
traçarmos uma paralelo hoje também vivemos numa luta, diferente daquela dos nossos 
heróicos farroupilhas, mas também buscando uma igualdade, também buscando um novo pacto 
federativo para que nosso estado produtivo tenha condições de competir, e de se desenvolver, 
nós queremos aqui homenagear a todos os gaúchos e gaúchas que mantém acesa a chama da 
nossa tradição, que mantém através do movimento, através dos CTGs, manter aquela garra, 
aquela lutam, aquela coragem que tiveram aqueles homens e mulheres  que lutaram por um 
estado melhor, em nome da bancada do PTB, através do nosso poder legislativo, as pessoas 
que representam e organizam a semana farroupilha no nosso município, a todos os patrões e 
prendas, a nossa saudação, e o nosso reconhecimento e também o nosso agradecimento, por 
manterem a nossa história que é tão bonita, manterem viva nos corações de todos os gaúchos 
e gaúchas, obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; em nome da 
bancada do PDT, em nome da bancada do PMDB, e também em nome da bancada do PSDB 
usara da palavra agora essa pessoa que vos fala Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; 
senhores, senhoras, peões, prendas, patrões, nossos amigos tradicionalistas, nosso amigo 
patrão do CTG Volnei Herbert, ao peão Farroupilha Giovani Batista, a prenda Farroupilha adulta 
Aline Costa da Cruz, a prenda Farroupilha Juvenil Débora Silveira, a prenda Farroupilha mirim 
Natalia Pasqualeto, coordenador do MTG Odacir Garcia da Cruz, representante da secretaria 
municipal de educação Marilena Dalbosco, representante do executivo Municipal Cecília 
Bertoldi, é com grande satisfação e alegria que aqui estamos nas festividades alusivas da 
semana farroupilha, para tentar trazer uma mensagem aos nossos amigos e amigas 
tradicionalistas, que cultuam e que levam além Rio grande a cultura do nosso estado, através 
do nosso tradicionalismo onde sem duvidas essa cultura já se espalha pelo pais, pelos outros 
estados, pelo nosso Brasil afora, é com grande alegria que hoje presenciamos no mundo 
tradicionalista crianças mirins, jovens adolescentes, pessoas de média idade, da melhor idade, 
cultuando as nossas tradições em nossos CTGs, faz parte da nossa cultura, da cultura do povo 
gaúcho, que tem a grande missão de fazer com que nossos jovens, os nossos adolescentes, 
cresçam aprendendo a nossa cultura, trazendo adolescentes, crianças, a nossa juventude, para 
dentro dos CTGs, aprendendo as nossas danças típicas, e com isso com certeza afastando-os 
do mundo das drogas, do alcoolismo, e de tantas outras perversidades que o mundo lá fora nos 
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oferece, nós da câmara municipal de vereadores, através dos dez vereadores, temos a 
satisfação muito grande de poder por vez acompanhar como o nosso povo gaúcho vem se 
destacando através dos CTGs fazendo com que a nossa sociedade gaúcha a cada dia seja 
uma sociedade mais culta, mais humana, mais fraterna, através do nosso CTG e do nosso 
tradicionalismo, a nossa câmara municipal de veneradores, sem duvidas estará sempre com as 
portas abertas e sempre esperando para que os nossos tradicionalistas nos procurem, nos 
enviem correspondência, nós levem alguma solicitação através de algum projeto através do 
executivo, para que nós  vereadores possamos ser mais úteis ainda a família riograndense 
através do nosso tradicionalismo na nossa cidade de carazinho, eu agradeço essa oportunidade 
que estamos tendo e desejo a todos os tradicionalistas dias cada vez melhores, cada vez mais 
intensos, com CTGs trazendo a juventude, trazendo as famílias, para que possam viverem 
comunhão fazendo com que a nossa cultura não pare no tempo e cada vez progrida mais, em 
nome das bancadas que já falei, PMDB, PSDB e PDT, eu agradeço a oportunidade deixando 
um grande abraço a todos, e que Deus abençoe a todos, muito obrigado; a seguir concedemos 
a palavra para que faça uso da mesma o patrão do CTG Vento Minuano, Patrão Volnei Herbert, 
Senhor Volnei Herhert; nossas saudações tradicionalistas a todos os vereadores, ao 
presidente da mesa, ao coordenador, ao representante do executivo municipal, a secretaria da 
cultura, peões, prendas, para nós do CTG vento Minuano é uma grande satisfação em recebê-
los em nossa humilde casa, e nós do CTG Vento Minuano sempre estaremos de braços abertos 
para acolher acamara de vereadores em nossas dependências, e tudo aquilo que se tratar de 
cultura nós estaremos prontos a servir a todos os vereadores, e a câmara de vereadores, meu 
muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; a seguir concedemos a palavra ao 
coordenador do nosso MTG Odacir Garcia da Cruz; Senhor Odacir Garcia da Cruz: 
ilustríssimo senhor presidente do legislativo, todos os vereadores presentes nessa noite, a 
representante do prefeito municipal, a representante da secretaria de educação e cultura, ao 
patrão Volnei Herbert, a todos os tradicionalistas gaúchos e gaúchas que aqui estão presentes 
nesse evento, é com muita satisfação que nós do conselho municipal de tradições gaúchas do 
município de Carazinho recebemos dentro de uma galpão típico a todos os vereadores e para 
nossa satisfação a grande maioria com as vestimentas do gaúcho, que sejam sempre bem 
vindos as nossas entidades, as mais variadas entidades do município de Carazinho, dizer a 
todos esses homens públicos, os homens que fazem as leis do nosso município dizer que o 
movimento tradicionalista gaúcho em muito precisa do apoio dos senhores, porque somos 
sabedores que os jovens, as crianças, os adolescente e os adultos vem ao CTG e muitasvezes 
sem aquelas condições necessárias, então com o apoio do legislativo, com o apoio também do 
executivo do nosso município temos nós mais condições de fazer e de cultuarmos o nosso 
tradicionalismo, a epopéia farrapa nos lembra, de anos e anos de luta para defesa do nosso 
estado, e nós saudamos também aqueles que foram e que derramaram sangue, lembramos 
dos dias de hoje, das necessidades de hoje e que cada jovem vem buscar em nossa história 
tradicionalista, fica, mais uma vez registrado, o nosso convite, que embora estejamos no final 
de uma campanha política o nosso convite para todos, os vereadores e aqueles que estão 
também buscando a reeleição na câmara, que venham conosco desfilar como gaúchos, no dia 
20 de setembro, sem cores partidárias, mas acima de tudo com a bandeira do nosso 
tradicionalismo, sabedores que somos e os senhores também das leis que proíbem a 
propaganda política durante nosso desfile, mas sem cores partidárias, sem bandeiras, sem 
panfletos, estamos de braços abertos para receber a todos para mais um grande desfile que 
teremos na avenida Flores da Cunha no dia 20 de setembro, sejam todos bem vindos, e é muito 
bom ver os gaúchos e gaúchas de nosso município que dirigem nosso município que estejam 
participando de uma noite de ronda do tradicionalismo, muito obrigado e um bom desfile a 
todos; Presidente Vereador Luiz Leite; a seguir convido a todos os presentes para que em pé 
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entoamos o hino riograndense; 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 e sobre a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião 
solene e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 
22/09/2008  às 19:30 na sede da câmara municipal de Carazinho, nosso muito obrigado a 
todos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Luiz Leite                                              Vereador Cláudio Santos     
                   Presidente                                                                Secretário  
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