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ATA N° 32 / 2014 (Solene) 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 2014, às 18h30min, no CTG General 

Gumercindo saraiva, reuniram-se os Vereadores desta Casa Legislativa para a realização da Sessão 

Solene em comemoração a Semana Farroupilha 2014, comemoração ao 15° aniversário do CTG 

General Gumercindo Saraiva com entrega de placa de homenagem ao mesmo e diploma aos ex-

patrões e coordenadores da cavalgada da Chama Crioula 2014, pelos serviços prestados ao CTG. 

Para dar início aos trabalhos da presente Sessão, o Vereador Jairo de Lima Charão, Presidente do 

Legislativo cipoense, faz a abertura da sessão, saudando os presentes e passa a palavra ao Mestre 

de Cerimônia, Dr. Télvio Ramos Bittencourt, para que dê procedimento aos trabalhos, onde o mesmo 

saúda a todos e chama as autoridades para comporem a mesa central: Excelentíssimo senhor Alcides 

Meneghini, Prefeito Municipal, Excelentíssimo senhor Anselmo Fracaro Cardoso, Vice-Prefeito 

Municipal, Excelentíssimo senhor vereador Jairo de Lima Charão, Presidente do Legislativo Cipoense, 

Ilustríssima senhora Regina Aparecida Araujo Weidmann, Patroa do CTG General Gumercindo 

Saraiva e Ilustríssimo Sargento Flavio Luiz Soares Machado, representando a Brigada Militar de 

Capão do Cipó. Após o Mestre de Cerimônia, convida os Vereadores que compõem o Legislativo 

cipoense para se acomodarem nas cadeiras a direita da Mesa Central: Ver. Alacir Dessoe, Verª. Ana 

Maria Lourenço da Silva, Ver. Diego Santos do Nascimento, Ver. Ibanez Garcia dos Santos, Ver. José 

Rodolfo de Brum, Verª. Marilene Margutti e Ver. Miguelangelo Callegaro Serafini. Após o Mestre de 

Cerimônia convida os homenageados, para se acomodarem nas cadeiras à esquerda da Mesa 

Central: Sr. Fiorindo Luiz Tamiosso (PATRÃO 1999/2005); Sr. João Miguel Vieiro (PATRÃO 

2005/2009); Sr. Paulo Valmir de Jesus Nascimento (PATRÃO 2009/2013); Sr. Luiz Valdemir Brum 

Pinto (COORDENADOR DA CAVALGADA MUNICIPAL DA CHAMA CRIOULA 2014) e Sr. Eugênio 

César Quadros de Vargas (COORDENADOR DA CAVALGADA MUNICIPAL DA CHAMA CRIOULA 

2014). Após o Mestre de Cerimônia saúda as autoridades presentes: Senhor Claudio Souza, 

representando o Grupo Editorial A Folha; Senhor Sergio Limana representando o Grupo Editorial A 

Folha e a Rádio Nova 99 FM; senhora Adelaide Alcântara, secretária de Educação; senhor Serafim 

Rosado, ex-prefeito de Capão do Cipó e sua esposa Senhora Henedina Rosado e demais munícipes 

que se fazem presentes. Em seguida, convida a todos para acompanharem o Hino Nacional. Após o 

Mestre de Cerimônia convida o senhor João Miguel Vieiro (PATRÃO 2005/2009), representando os 

ex-patrões, para fazer uso da palavra. JOÃO MIGUEL VIEIRO: Dá boa noite a todos, já que o mesmo 

não é orador, só gostaria de dar uma palavra de agradecimento ao Executivo e a Câmara de 

Vereadores, os quais sempre os apoiaram, bem como todos os patrões que haviam passado e dos 

mesmos sempre tiveram o apoio assim como do resto da comunidade. Gostaria também de agradecer 
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os capatazes aonde o mesmo diz que foram muito importantes no início da jornada quando os 

mesmos começaram a fazer o CTG, onde o mesmo gosta de destacar um grande amigo dos mesmos, 

o Sr. Olavo Palharini, que foi um dos capatazes que havia trabalhado de mangas arregaçadas para os 

mesmos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o Mestre de Cerimônia convida o senhor Luiz 

Valdemir Brum Pinto (COORDENADOR DA CAVALGADA MUNICIPAL DA CHAMA CRIOULA 2014), 

representando os coordenadores da Cavalgada Municipal da Chama Crioula, para fazer uso da 

palavra. LUIZ VALDEMIR BRUM PINTO: Dá boa noite a todos e ao cumprimentar o Sr. Jairo, 

presidente da câmara, cumprimenta as demais autoridades presentes e ao cumprimentar a patroa, a 

Srª Regina, o mesmo cumprimenta as demais senhoras, senhoritas e as meninas moças que se 

fazem presentes. Diz que é com muita honra, não só para o mesmo, mas sim a sua turma com os 

seus setes companheiros, aonde saíram de Cruz Alta dia quinze e retornaram ao CTG, aonde os 

mesmos começaram a municipal da Batalha dia quatorze e foi entregue a Chama. Fala que não foi só 

o mesmo sozinho, mas que a homenagem caberia a todos os seus setes companheiros que o 

acompanharam nesta trajetória e aos demais tradicionalistas que no momento se faziam presentes e 

as crianças, pois sempre vem dizendo que se façam presentes ao CTG, que a casa é de todos. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o Mestre de Cerimônia convida a senhora Regina 

Aparecida Araujo Weidmann, Patroa do CTG General Gumercindo Saraiva, para fazer uso da palavra. 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN: Cumprimenta o presidente, os seus colegas 

vereadores, colegas vereadoras, e o público que se faz presente e em especial aos queridos ex-

patrões e aos coordenadores da cavalgada regional e municipal de Capão do Cipó. Primeiramente 

gostaria de agradecer a presença de todos a o presidente do legislativo o Sr. Jairo, pois o mesmo 

teria aceitado o convite para que se pudesse ser realizada a sessão solene no local, já que estamos 

em plena Semana Farroupilha, a qual diz ser a maior festa que o gaúcho comemora dentro do Rio 

Grande, é uma coisa nossa, é pura tradição. Gostaria de colocar um pouco sobre a Semana 

Farroupilha antes de entrar em outros detalhes. Como havia colocado uma vez, a primeira Semana 

Farroupilha não tinha sido chamada de semana e nem de farroupilha, aonde a mesma durou trezes 

dias e teria se chamado Ronda Crioula, e que sem saber e sem se conhecer três rapazes estavam em 

mil quatrocentos e quarenta e sete trabalhando pelo mesmo fim, revoltados com a mecanização que 

estava entrando no Brasil, principalmente no Rio Grande Do Sul, pois só era falado em filme, em 

Hollywood, e se usar bombacha era coisa feia, era desprezo e o gaúcho e a nossa tradição teriam 

sido colocados de lado. Conta que os rapazes lutando casualmente pelo mesmo ideal se encontraram 

a onde eram eles: Barbosa Lessa, o jovem gênio de dezesseis anos; Glauco Saraiva, Machado Viera, 

o querido ‘Galo Velho’ e João Carlos Ávila Paixão Cortes, aonde estudavam na escola Julio de 

Castilhos e na frente da mesma existia um bar onde o Paixão Cortes foi até o mesmo e sentado o 

mesmo viu uma cortina velha e rasgada e na frente tinha outra e o mesmo achou que a cortina  

poderia ser parecida com a bandeira do Rio Grande aí então desconfiado o mesmo foi e olhou e que, 

realmente, depois de pano de chão haviam colocado nossa bandeira feita de cortina num bar (boteco) 

ainda dizem que esta teria sido a única vez que o Paixão Cortes havia chorado. Diz que dali em diante 

o mesmo empunhou firme em busca de resgatar o nosso tradicionalismo, e dali em diante então a 
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Semana Farroupilha teria durado muito tempo ainda como Ronda Crioula, pois só na década de 

sessenta que os gaúchos se acostumaram a chamar a Ronda Crioula de Semana Farroupilha a onde 

ficou a duração de uma semana. Fala que esse legado que o povo gaúcho havia nos deixado, diz ser 

algo muito importante, de grande peso e valor e é a nossa responsabilidade, hoje em dia, de fazer um 

reconhecimento a todo o trabalho que os jovens ou gaúchos que nos antecederam e foram para as 

‘peleias’, lutaram pelos nossos direitos, como o Gumercindo Saraiva que foi um grande federalista e 

lutou por nossos direitos, pois se não fosse essa gauchada hoje, talvez, nós não tivesse a liberdade 

que temos e o orgulho de nós sermos gaúchos. E tem uma frase que a mesma fez questão de colocar 

na parede: “Um povo que tanto lutou por liberdade não pode deixar preso o orgulho de ser gaucho”, a 

qual diz que é nossa responsabilidade, e essas palavras que o Sr. Valdemir vem colocando desde 

quando receberam a Chama no dia quatorze para que os mesmos possam trazer seus filhos, as 

crianças para dentro do CTG, diz ser muito importante, e que é uma grande responsabilidade para os 

mesmos quanto pais, mães, enquanto vereadores, patrões de CTG e se não é um incentivo financeiro 

de uma administração para ajudar nas cavalgadas, não só nessa, mas nas que já passaram, e 

principalmente nas que virão, para os gaúchos que levantam essa bandeira, que deixam sua casa, até 

mesmo o serviço, aonde as esposas ficam em casa cuidando tudo e os mesmos vão para cima de um 

lombo de um cavalo carregar nossa bandeira e levar nossa Chama Crioula de Cruz Alta até aqui, o 

que foi uma honra esse ano entregar a chama para a décima região tradicionalista, e graças a eles e 

graças ao dois que estão sentado a sua frente que comandaram essa cavalgada. Coloca que se não 

é o apoio financeiro da administração é difícil, e a mesma teve pouco tempo com os mesmos e pode 

ver a grande dificuldade e por isso pede a administração tanto municipal quanto estadual e federal 

para que os mesmos continuem ajudando os CTGs, as cavalgadas, e que o ano que vem o Chuí nos 

espera, pois é no ‘garrão’ do Rio Grande aonde os mesmos vão precisar de todos, de toda a garra 

das esposas para que as mesmas possam ficar em casa, novamente, cuidando de tudo. Coloca que 

gaúcho que é gaucho para o mesmo não tem tempo, não tem sol, não tem chuva, não tem estrada 

ruim, o que basta e o que vale é o amor verdadeiro pelo nosso Rio Grande. A mesma gostaria de 

fazer das palavras do Sr. Valdemir para que os mesmos possam incentivar os filhos a frequentar o 

CTG, para que a menina goste de usar um vestido de prenda e o rapaz vestir uma bombacha, para 

que possa entrar e dançar uma música gaúcha, pois assim são os mesmos que vão deixar um legado 

para a futura geração que amanhã ou depois serão os mesmos que estarão administrando e 

mandando na cidade até mesmo no CTG. Gostaria também de agradecer a dona Abigail, a qual diz 

ser uma ‘Anita Garibaldi’, como diz, a Senhora Joana por as mesmas terem ficado em casa cuidando 

de tudo enquanto os gaúchos estavam na estrada e que as mesmas aceitem seu agradecimento, de 

coração, e seu grande respeito às mesmas. Deixa seu obrigado por, na casa do Sr. Cesar terem 

acolhido o pessoal da cavalgada municipal, ao Sr. Edeber, lá na Granja da Batalha, acha que foram 

só esses lugares que os mesmos posaram na cavalgada municipal, no Sr. Elizandro que também 

gostaria de lhe agradecer muito, pois soube que teve uma grande festa mas não pode se fazer 

presente, pois tinha entrega das roupas do elenco, mas seu agradecimento a ele. Gostaria de 

agradecer a presença de todos, a esses grandes e bravos gaúchos, e convida a todos a participar do 
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restante da Semana Farroupilha que se encerra dia vinte de setembro, após o desfile, com grande 

almoço e as cinco horas da tarde o encerramento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o 

Mestre de Cerimônia convida o Excelentíssimo Sargento Flavio Luiz Soares Machado, representando 

a Brigada Militar de Capão do Cipó, a fazer uso da palavra. SARGENTO FLAVIO LUIZ SOARES 

MACHADO: Em nome do Sr. Jairo Charão, presidente da câmara, da patroa a Srª Regina Weidmann 

e em nome do Sr. Sergio Limana, onde foi seu colega em mil novecentos e noventa e o mesmo não 

quis ficar e optou pela carreira no rádio, dá os seus parabéns, pois o mesmo teria crescido bastante, 

mas está sem cabelo igual ao mesmo. Coloca que a Brigada Militar está sempre envolvida na 

Semana Farroupilha até por que os mesmos são Brigada Militar diferente do Brasil, pois enquanto as 

outras são chamadas de Polícia  Militar, os mesmos são chamados de Brigada Militar, o que tem tudo 

a ver com o Rio Grande do Sul. Diz que a comunidade gaúcha tem uma das melhores polícias do 

Brasil independente de meios, de salários, onde estão sempre buscando o melhor para a 

comunidade. Diz que está representando o seu comando de Santiago, o Major Ney, e dizer para todos 

que os mesmos podem contar com os seus serviços, independente de hora e lugar, pois a brigada 

está vinte e quatro horas a disposição da comunidade. Ao CTG, em nome da Regina, se a mesma 

precisar pode contar com os mesmos, nas horas boas, como agora, e nas horas ruins. Dá os seus 

parabéns ao pessoal que está sendo homenageado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o 

Mestre de Cerimônia convida o senhor Alcides Meneghini, Prefeito Municipal, para fazer uso da 

palavra. ALCIDES MENEGHINI: Cumprimenta os presentes, o presidente e na pessoa dele os 

demais, e o parabeniza pela brilhante ideia de homenagear aqueles que tornaram o CTG Gumercindo 

Saraiva, juntamente com as Patronagens e, hoje, culminando com a Patroa Regina e sua 

Patronagem, um CTG a altura das melhores casas de cultura do tradicionalismo do nosso estado. Foi 

uma brilhante ideia, homenagear aqueles que fizeram com que esse Centro de Tradições seja um dos 

mais respeitados do nosso Rio Grande do Sul. Cumprimenta a imprensa, representada pelo Claudio e 

pelo Limana. Cumprimenta a nossa comunidade que se faz presente, e faz uma referência muito 

especial ao grupo de pessoas comandadas pelo senhor Valdemir Pinto, que desde Cruz Alta até o 

Capão do Cipó, juntamente com sua equipe, seus companheiros, fizeram duzentos e sessenta e oito 

quilômetros, levando a chama do tradicionalismo, o nome do Capão do Cipó, semeando amizade, 

respeito e mostrando a força do tradicionalismo no município. Diz ao seu Valdemir que receba e 

transmita aos seus companheiros o respeito e o sentimento do Poder Municipal de Capão do Cipó, 

representado por sua pessoa e pelo vice-prefeito, e pelo Legislativo. Diz que os mesmo orgulharam o 

município e são muito gratos por tudo que fizeram. Teve a oportunidade, em algumas vezes, ter 

participado de algumas confraternizações, em algumas residências nessas andanças, e pode ver o 

sentimento de amizade e companheirismo e a força do nosso tradicionalismo. Diz que isso é 

gratificante em saber que o município tem um tradicionalismo forte, respeitado e seguido por muita 

gente. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  Após o Mestre de Cerimônia chama os vereadores Ana 

Maria Lourenço da Silva (Representando o PT), Ibanez Garcia dos Santos (Representando o SDD), 

José Rodolfo de Brum (Representando o PP) e Miguelangelo Callegaro Serafini (Representando o 

PMDB), para fazerem o uso da Tribuna. ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA: Cumprimenta o senhor 
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Presidente, o prefeito Alcides Meneghini, e na pessoa deles, cumprimenta a todos que compõe a 

Mesa, cumprimenta seus colegas vereadores, todos os munícipes que estão aqui presentes e 

ouvintes da 87.9. Diz ser uma noite muito especial para todos que aqui estão, e neste sentido 

parabeniza a todos os agraciados deste evento, os ex-patrões, os coordenadores da Cavalgada da 

Chama Crioula e também o CTG General Gumercindo Saraiva pelos 15 anos de existência. Ressalta 

que todos são merecedores desta homenagem, e somos sabedores que quando somos 

homenageados, é porque fizemos algo bom, então parabeniza a todos, que já fizeram os seus 

trabalhos e lembra que o CTG é um incentivo para continuar a tradição gaúcha, e é uma das coisas 

que admira, é algo que gosta muito. Parabeniza também a patroa Regina, pelo trabalho que vem 

desenvolvendo dentro do CTG juntamente com toda a sua patronagem. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa.  IBANEZ GARCIA DOS SANTOS: Cumprimenta o senhor Presidente desta Casa, prefeito 

Alcides Meneghini, vice-prefeito Anselmo Cardoso, patroa deste CTG Regina Weidmann, 

representante da Brigada Militar, o senhor Chico. Cumprimenta também a imprensa em nome do 

Claudio, que está sempre presente em todos os eventos do município, o senhor Sérgio, os seus 

colegas vereadores, o ex-prefeito o senhor Serafim, o presidente do seu partido o senhor Renato 

Bender e toda a comunidade cipoense que se faz presente. Diz ao senhor presidente, que o mesmo 

foi muito feliz quando teve a ideia de homenagear os nossos gaúchos da nossa terra. Da sua parte 

como legislador, representante da comunidade, diz ser muito grato e acha que foi uma ideia brilhante 

de trazer a Câmara até o nosso CTG. Diz aos homenageados, Fiorindo Luiz Tamiosso, João Miguel 

Vieiro e Paulo Valmir, que estão aqui hoje comemorando é porque algo de bom os mesmos fizeram 

para Capão do Cipó, colocaram grandes tijolos que somaram, juntamente com a administração, pois 

sem a mesma nós não vamos a lugar nenhum, o seu Serafim sabe, pois é muito difícil tocar uma 

sociedade, então acha que deve sempre haver uma parceria entre o Poder Executivo, Poder 

Legislativo e uma grande sociedade que a gente almeja para o nosso município. Parabeniza e 

agradece o senhor Eugênio e seu Luiz Valdemir, que conduziram a Chama Crioula até o nosso 

município. Parabeniza o CTG General Gumercindo Saraiva pelos 15 anos de existência, fundando em 

23 de novembro de 1999. Diz a cada um que está aqui hoje, que não fazem mais que a obrigação, 

que é participar, ajudar e querer de uma sociedade que almeja que sempre como a sua colega Regina 

disse, esse é o maior legado para nós, para os nossos filhos, para uma comunidade, pois o CTG é 

uma das coisas mais sadias que temos hoje. Ressalta que sempre dizem, dentro do Poder Legislativo 

e como na vida pública, isso é passageiro, mas sabem que depende de cada um de nós, para 

continuar uma sociedade forte e unida, sendo que muitas coisas a gente deve abrir mão e deixar de 

lado, e pensar realmente no que querem para um grande município. Lembra que devem se unir e 

trabalhar por aquilo que a gente sonha e por aquilo que a gente quer, e só dessa forma teremos um 

Capão do Cipó que cada um de nós almejamos e queremos para nós, e sem o povo e sem a 

comunidade, jamais irão chegar em lugar nenhum. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM: Cumprimenta o senhor Presidente, o nosso prefeito senhor Alcides Meneghini, 

vice-prefeito Anselmo Cardoso, a patroa do CTG Regina Weidmann, cumprimenta o Sgt. Flávio, 

representante da Brigada Militar. Diz aos ex-patrões do CTG que tem uma história em Capão do Cipó, 
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começando pelo senhor Fiorindo Tamiosso, depois com o Miguel, depois o Paulinho, e a atual patroa 

Regina Weidmann, que certamente em cada patronagem que formaram foram felizes e fizeram o que 

onde hoje estamos: o CTG General Gumercindo Saraiva, não se esquecendo dos senhores Luiz 

Valdemir e Eugênio Cesar, que mais uma vez levaram o nome do nosso município. Lembra quando 

chega uma bandeira toda “suja”, como chegou aquele dia lá onde morreu o Gumercindo Saraiva, é 

sinal que essa bandeira fez 270 km e alguém tinha que fazer isso, então parabeniza os mesmos, que 

ajudam a divulgar o nosso Capão do Cipó. Cita a imprensa que aqui se faz presente, o Sergio e o 

Claudio, que seguidamente acompanham o nosso município, município que se destaca graças a Deus 

pelas boas notícias, pelo nosso crescimento, não podendo esquecer-se do nosso ex-prefeito Serafim, 

que fez o alicerce muito bem feito desse município, do ex-prefeito Froner que não se faz presente, e 

do atual prefeito. Cita os seus colegas vereadores, que mesmo sua bancada sendo oposição, mas 

uma oposição como costuma dizer, responsável e sempre colocando o nosso Capão do Cipó no lugar 

que deve estar que é um dos municípios que ponteia o desenvolvimento no nosso estado, 

principalmente no agronegócio e na agricultura familiar.  Diz que falar em nome de uma bancada é 

uma responsabilidade, e geralmente os seus colegas lhe dão essa honraria. Como disse o Sargento 

Flavio, nós somos o único estado que temos uma Brigada Militar, nós não temos uma Polícia Militar, 

nós também somos uns dos únicos estados que encerram suas cerimônias cantando o seu próprio 

hino, sendo que em ocasiões que nós cantamos o nosso hino, pessoas que não são do nosso estado 

ficam pensando que música é essa, e é o nosso hino, é o hino do Rio Grande do Sul. Cita que quando 

se sai do nosso estado, diz ser uma alegria voltar, é o nosso estado, é a nossa Pátria, é o nosso chão. 

Ressalta que essa festa que temos da Semana Farroupilha, ela é uma festa diferente do Carnaval do 

Rio de Janeiro, que é um espetáculo, para turista ver, é para as pessoas conhecerem o Brasil, e aí 

nessa festa rola de tudo, sendo que a nossa festa não, essa nossa Semana, ela não é uma semana 

de “vale tudo”, não é uma semana de pornografia, não é uma semana de falta de respeito com as 

famílias, ela é uma semana, da moralidade, é uma semana dos bons costumes, é uma semana da 

família riograndense e esse é o diferencial que temos, nós não temos o espetáculo do Carnaval, nós 

não temos o espetáculo da festa dos bois de Parintins, da Festa de Barretos, nada contra essas 

festas, mas nós temos a nossa Semana Farroupilha, a semana onde nós levantamos as nossas 

tradições e mostramos o amor que temos pelo Rio Grande do Sul. Feliz o nosso município que está 

hoje com quatorze anos de vida e já temos o nosso CTG. Diz que hoje estava escutando que em 

Caxias do Sul, têm mais de cem CTGs, é o município que tem mais CTGs no mundo, e nós temos o 

nosso que por enquanto está agradando a todos e envolvendo a nossa comunidade, sendo que esse 

é o objetivo de uma sociedade. Parabeniza Regina, o Presidente, que teve essa ideia brilhante da 

Sessão Solene, ex-patrões, que construíram o CTG, que trabalharam neste lugar, juntamente com 

demais pessoas, uma equipe, uma Patronagem e parabéns pelo Capão do Cipó e um bom restante 

de Semana Farroupilha. Agradece a sua bancada por falar em nome de todos. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI: Cumprimenta o presidente Jairo 

Charão, prefeito Alcides Meneghini, vice-prefeito Anselmo Cardoso, comandante da Brigada Militar de 

Capão do Cipó, Sargento Flavio, a patroa do CTG general Gumercindo saraiva, vereadora Regina, 
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colega vereadores, ex-patrão do CTG, senhor Fiorindo Tamiosso, ex-patrão, senhor Miguel Viero, ex-

patrão Paulinho Nascimento, coordenadores da cavalgada da Chama Crioula, senhor Valdemir Pinto 

e senhor Eugenio Cesar de Vargas, secretários municipais que se encontram, a imprensa através do 

Sergio Limana e do Claudio. Faz referência ao ex-prefeito Serafim Rosado e dona Henedina que se 

encontram aqui presentes e comunidade cipoense. Fala que ao longo de nossa vida vamos 

construindo nossa história, e uma comunidade, uma cidade, ela se firma através de sua história e não 

é diferente com nosso Rio Grande, o qual tem uma história que enche de orgulho, pois conquistamos 

nossa liberdade com muita luta e bravura, tanto é que somos respeitados no resto do Brasil. Fala que 

nada mais justo que na Semana Farroupilha se faça uma homenagem, aos líderes, juntamente com 

nossa comunidade, por manterem acesa essa chama do tradicionalismo. Nesse sentido se faz muito 

justa a homenagem aos patrões que aqui passaram por esta entidade, como a patroa Regina, atual 

Patroa da entidade, e ao seu Valdemir Pinto e ao seu Eugenio Cesar que tiveram a disposição de 

trazer essa Chama Crioula ao longo de uma cavalgada de mais de duzentos e setenta quilômetros, 

aos quais diz que tenham o nosso respeito e admiração por trazer essa chama e manter acesa a 

chama do tradicionalismo. Encerra dizendo que o CTG é um dos locais onde as famílias podem se 

envolver com maior naturalidade, onde os pais devem incentivar filhos e filhas a ter uma diversão 

saudável. Deseja a todos um excelente resto de Semana Farroupilha. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  Após o Mestre de Cerimônia convida o vereador Jairo de Lima Charão, Presidente do 

Legislativo, para fazer o uso da palavra. JAIRO DE LIMA CHARÃO: Cumprimenta o prefeito 

municipal, vice-prefeito, a patroa do CTG Regina Weidmann, comandante da nossa Brigada Militar, 

que está sempre a nos defender. Diz aos homenageados desta noite, os ex-patrões, Fiorindo 

Tamiosso, Miguel Vieiro e Paulo Nascimento, e as suas esposas, a dona Sara, dona Ana e a esposa 

do Paulo, se tem um Patrão, tem uma Patroa. Diz a eles, que as mesmas trabalharam tanto quanto 

vocês, batalharam e lutaram junto. Falando dos ex-patrões, e dos trabalhos que realizaram frente a 

essa entidade tradicionalista, diz se lembrar, quando o Fiorindo falou da construção deste CTG, onde 

o mesmo foi o pioneiro, para termos um CTG em nosso município, lembra quando ele lhe contou que 

dado o momento, ele juntamente com demais pessoas, inclusive o Sr. Olavo Palharini, a importância 

que seria a construção de CTG para o nosso município e que o mesmo teria que ser construído em 

uma zona central do futuro município, porém não teriam terreno, e neste momento Serafim Rosado, 

que estava junto, sendo que o senhor Fiorindo disse, que se caso conseguissem um terreno o mesmo 

sairia de casa em casa pedindo doações para que esse sonhe se torne realidade. Então o senhor 

Serafim Rosado que ali estava disse, que se é por causa do terreno, podem fazer a lista para pedir 

doações, e assim aconteceu. Fiorindo com mais uma comissão provisória que formaram, saíram em 

busca de doações e ali começou então, a construção desse belo CTG que hoje estamos. Ressalta 

que está aqui a peça fundamental, o senhor Serafim Rosado, que também se sinta homenageado 

nesta data de hoje, pela doação desse terreno, assim como foi, doação do terreno para a praça, para 

a prefeitura municipal, enfim a maioria das coisas que temos aqui hoje, tem a mão do seu Serafim. Diz 

que o CTG é muito importante para as famílias, pois dentro dele podemos dar uma segunda educação 

aos seus filhos, temos as escolas que ali podem se formar podem ser alguém na vida, mas aqui 
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dentro do CTG, é a maneira que temos de conduzir os seus filhos na melhor educação possível. E 

isso pode dizer, porque tem como exemplo, um menino que dança aqui, que é um pouco rebelde e 

hoje pode dizer que ele melhorou muito depois que entrou para o CTG, depois que ele começou a 

dançar ele começou a respeitar mais as pessoas. Ressalta que isso faz bem para todos nós e 

principalmente para os nossos filhos. Diz a Patroa Regina, que a mesma está dando seguimento a um 

trabalho, a uma história, onde logo mais irá receber uma placa parabenizando o CTG General 

Gumercindo Saraiva pelos 15 anos de existência, sendo que essa placa gostaria de ver fixada nesse 

CTG, para que ali também seja um pouquinho da história do nosso município, é marcante fazer 15 

anos, e é justa essa homenagem. Ressalta que quando se pensa em fazer uma homenagem, uma 

Sessão Solene, não é o Jairo que pensa, e sim um conjunto, e para que essa Sessão Solene fosse 

realizada teve a aprovação de todos, foi unanimidade que acontecesse essa Sessão em homenagem 

a Semana Farroupilha e aos 15 anos do CTG. Agradece em nome da Câmara de Vereadores de 

Capão do Cipó o senhor Eugênio e o senhor Valdemir, por ajudar a conduzir a Chama Crioula até o 

nosso município, é justa essa homenagem e a Câmara de Vereadores também deve contribuir com o 

tradicionalismo, e a maneira que acharam hoje, foi homenageando os mesmos, estão homenageando 

todos os cavalarianos que trouxeram a Chama até o nosso município.  Encerra com uma simples 

frase, que gostaria que prestassem atenção e guardem para os mesmos: “A nossa tradição é 

ferramenta de inserção social mais eficaz, o resultado é imediato e as transformações são 

surpreendentes”. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o Mestre de Cerimônia faz a chamada 

para a entrega da Placa e dos Diplomas aos homenageados, nessa ordem: Senhor Alcides 

Meneghini, prefeito municipal, faz a entrega ao Sr. Luiz Valdemir Brum Pinto; vereadora Ana Maria 

Lourenço da Silva, faz a entrega ao Sr. Fiorindo Luiz Tamiosso; vereador Ibanez Garcia dos Santos, 

faz a entrega ao SR. Eugenio César Quadros de Vargas; vereador José Rodolfo de Brum, faz a 

entrega ao Sr. Paulo Valmir de Jesus Nascimento, vereador Miguelangelo Callegaro Serafini, faz a 

entrega ao Sr. João Miguel Viero e Senhor Anselmo Fracaro Cardoso, vice-prefeito municipal, faz a 

entrega a Senhora Regina Weidmann. Após o Mestre de Cerimônias quebra o protocolo e chama a 

fazer uso da palavra, novamente, a Patroa Regina Weidmann. REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN: Diz que não esqueceu, deixou por último, pois achou que iria falar junto com os colegas 

vereadores, mas falou por primeiro. Queria falar a respeito dos quinze anos do CTG General 

Gumercindo Saraiva, com a doação do seu Serafim, como foi falado aqui. Quer falar um pouquinho do 

seu respeito e admiração por esses três homens que estão aqui sentados a sua direita. Diz ao seu 

Fiori que o mesmo começou lá atrás, após a doação desse terreno que começou essa grande história 

e que, se Deus quiser o Patrão Velho lá das alturas nunca vai ter fim. Fala que foi difícil aquele tempo 

no CTG de madeira ali atrás, a dona Ana mexendo os panelões de carreteiro, que, quando começava 

queimar alguém gritava: “Corre lá que tá queimando”, e corria a dona Ana lá. Foram anos difíceis, os 

quais não participava ativamente do CTG, mas era expectadora e estava ali e sabe do grande 

trabalho e correria do seu Fiori, da família, e de todos que estavam junto, e, graças a Deus, ao início 

do trabalho que deu hoje estamos pisando dentro desse grande CTG, uma grande construção, um 

dos maiores da região é o nosso. Diz ao Miguel que participou da patronagem, e ao lado dele está a 
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Sara que sempre trabalhou e nunca mediu esforços naquela correria, onde montaram o grupo de 

dança, faltava dinheiro, faziam rifa, faltava dinheiro iam conferir e o CTG tinha que desembolsar, onde 

em uma tarde, em uma prestação de contas, chorou, pois não acreditou que, ainda, faltava dinheiro 

para pagar os professores e queria trazer aquele casal que, hoje, são os professores de dança aqui 

do CTG. Fala que era um sonho e, hoje, graças ao trabalho deles conseguiu realizar e trazê-los aqui, 

com a ajuda da prefeitura e de todos os pais dos alunos do elenco. Diz que valeu muito a pena, pois 

hoje está colhendo os frutos que os três plantaram. Teve a honra de assumir essa patronagem, pois 

eles lhe deram alicerce. Diz que se fosse para começar do zero, não teria a força e a coragem desses 

três bravos que estão sentados. Fala que nossa comunidade deve muito a eles. Diz ao patrão 

Paulinho, seu antecessor, que o mesmo muito trabalhou, com genros, filhas e tua Anita Garibaldi, a 

Neca, que muito trabalharam por esse CTG, onde construíram aquela parte que, hoje, muito nos 

ajuda. Sabe que não foi fácil para ele também. Hoje como patroa sabe que junta um para fazer dois e 

por isso diz muito obrigada ao patrão Paulinho e que o mesmo receba de coração esse 

agradecimento, bem como a toda sua família. Diz que é um graõzinho de areia perto de todo o 

trabalho que fizeram os três. Diz que hoje recebeu essa placa, mas em novembro irá fazer um ano 

que assumiu, e que essa placa é de cada um de vocês, pois os três que fizeram os quinze anos do 

CTG General Gumercindo Saraiva; seu Fiori, Miguel e Paulinho, sendo que apenas está dando 

seguimento, com muita responsabilidade. Diz que sempre frequentou o CTG, seu pai foi patrão, mas 

nunca ativamente e organizando. Cita que lá era sempre seu pai, só iam para a cozinha ajudar 

descascar batata, limpar banheiro e é o que, hoje, fazem aqui. Agradece de coração aos três. 

Agradece aos pais que estão chegando, por terem acreditado nessa patronagem e permitido seus 

filhos a vir toda segunda-feira aqui, ensaiar aqui e os pais ficarem trancadinhos ali na cozinha. Está 

enxergando a Lígia e a Fabi ali sentadas, que são mães de alunos do elenco, e a professora, às 

vezes, xingava para os pais entrarem na cozinha e fechar a porta, mas dia quatorze, graças a isso, 

puderam ver que o esforço e a dedicação deles e a confiança valeu a pena. Cita que dia quatorze 

começamos a Semana Farroupilha com o pé direito, casa cheia, belíssima apresentação de nossas 

crianças. Agradece aos pais e diz contar com todos, sempre, e não nos abandonem. Deixem seus 

filhos aqui e vão continuar a invernada. Faz um agradecimento muito especial a todos de sua 

patronagem, em nome de seu vice-patão Mário, agradece a todos, a maioria está na cozinha 

trabalhando, outros estão chegando, e aos quais agradece por terem confiado em sua pessoa e terem 

aceitado montar essa patronagem, e estão sempre lado a lado. Cita que cada vez que pega o telefone 

e liga para seu Anauri, seu Vani ou para o Élvio e pede para dar um ‘pulinho’ no CTG e conferir 

alguma coisa, sempre estão prontos a atender. Agradece as esposas deles, suas “Anitas” da cozinha 

que estão sempre com as panelas, trabalhando para conseguir fazer uma refeição à altura de quem 

nos visita. Agradece a Nalva e a todos, mas não irá citar mais nomes, pois não quer prejudicar 

ninguém. Está muito feliz com sua patronagem, é turma 10 que ajuda sempre, são parceiros e irmãos 

aqui dentro. Quebra o protocolo mais uma vez e pede para o Paulino, para o Miguel e para seu Fiori 

virem aqui na frente, bem sem-vergonha, e que se deem as mãos os três, pois estão irmanados em 

nome do CTG. Pede a todos uma forte salva de palma a eles, pois merecem. Agradece a todos de 
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coração e diz que já falou de mais. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o Mestre de 

Cerimônias quebra o protocolo, novamente, pede a licença de todos e declama uma poesia gaúcha 

de Marco Aurélio Campos, que sintetizou nos versos do: “Eis o Homem”, como é o gaúcho. TÉLVIO 

RAMOS DE BITENCOURT: “Brotei do ventre do Pampa, que é Pátria na minha terra. Sou resumo de 

uma guerra que ainda tem importância. E, diante de tais circunstâncias, eu segui os clarões 

farroupilhas e devorando coxilhas, me transformei em distância. Sou enfim, o sabiá que canta alegre, 

embora sozinho. Sou gemido do moinho, num tom tristonho que encanta. Sou pó que se levanta. Sou 

terra, sangue, sou verso. Sou maior que a história grega. Sou um gaúcho, e me chega. Pra ser feliz 

no universo”. Após o Mestre de Cerimônia convida os presentes para acompanhar o Hino 

Riograndense. Após o Mestre de Cerimônias convida a todos para darmos uma salva de palmas a 

todos os homenageados dessa solenidade e cantarmos parabéns gaúcho pelo 15° aniversário do 

CTG General Gumercindo Saraiva. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente 

declara encerrados os trabalhos da presente Sessão Solene, agradecendo a presença de todos e 

convidando para que participem das comemorações da Semana Farroupilha 2014. Nada mais 

havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, será devidamente assinada pelos presentes. 

Capão do Cipó, 16 de setembro de 2014. 

 

 


