82ª CONVENÇÃO TRADICIONALISTA GAÚCHA ORDINÁRIA
Cruz Alta, 9ª RT, 30 de julho de 2016
Secretaria Geral
ATA Nº 01 – 01ª SESSÃO PLENÁRIA
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e dezesseis (30/07/2016), na Casa de Cultura
Justino Martins, localizado na Rua General Osório, 1415, na cidade de Cruz Alta, estado
do Rio Grande do Sul, às dez horas e trinta e cinco minutos (10h e 35min), inicia-se a
primeira sessão plenária onde o Movimento Tradicionalista Gaúcho, que nesse
cinquentenário se propôs que fosse feito um estudo da carta de Princípios. A palestra foi
proferida pelo conselheiro Ivo Benfatto que ressaltou o quão bem elaborado foi o
documento pois embora seja cláusula pétrea, nunca foi necessária a alteração de nenhum
dos itens. O presidente Nairioli Callegaro agradeceu e falou da nova impressão da Carta
de Princípios numa edição comemorativa. Foi feito o lançamento oficial do livro “MTG – 50
ANOS”, o presidente falou da importância do livro que retrata momentos especiais desses
cinquenta anos do Movimento Tradicionalista Gaúcho. O presidente convidou a todos
para que no dia vinte e oito e vinte e nove de outubro desse ano, todos estejam
presentes em Porto Alegre para as festividades de aniversário. O autor do livro, Sr.
Rogério Bastos fez seu pronunciamento mencionando o comprometimento ao fazer essa
obra, fez agradecimentos aos colaboradores. O presidente anunciou que os
coordenadores e conselheiros receberão o livro de presente. O Patrono dos Festejos
Farroupilhas, Conselheiro Zeno Dias Chaves pediu a palavra agradecendo pelo presente.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às onze horas e cinquenta minutos
(11h 50.min), que para constar, foi lavrada a presente ata pela Secretária, Luciana
Borges, pelo Secretário Geral Sr. Paulo Matukait e do qual assinam juntamente com o
Presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Nairioli Antunes Callegaro.
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