66º CONGRESSO TRADICIONALISTA GAÚCHO
São Jerônimo - RS –2ª RT – 12, 13 e 14/01/2018
Secretaria Geral
ATA Nº 01 – SESSÃO PREPARATÓRIA DE ABERTURA
Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito(12/01/2018), tendo por local o
Ginásio Municipal de Esportes, sito na avenida Rio Branco nº 366, na cidade de São
Jerônimo, Rio Grande do Sul, às quinze horas e cinquenta e seis minutos (15 e 56h),
realizou-se a sessão preparatória de abertura do 66º. Congresso Tradicionalista Gaúcho.
O Presidente do MTG, Nairioli Callegaro, realizou a abertura do evento saudando a todos
e agradecendo a presença de cada um. Após, apresentou à plenária o Presidente do
Congresso senhor Alessandro Gradaschi, como primeira vice-presidente senhorita
Roberta Barbosa Jacinto. Colocado em votação, os mesmos foram aprovados por
unanimidade. Como segundo vice-presidente apresentou a senhora Elisete de Lima
Lopes, a qual foi indicada pela segunda região tradicionalista, sede deste evento.
Apresentou ainda a Secretária Geral, indicada pelo Conselho diretor do MTG, senhora
Iara Vanice Rott e como relatora geral a senhorita Luise Morais. Após, relacionou os
relatores do congresso, sendo eles, Carolina Amaral Ehlert, Lourenço Nunes, Aline
Almeida de Souza, Paulo Roberto de Fraga Cirne e Edemar Fischer. Após apresentou
como presidente da comissão executiva do congresso, a senhora Renata Pletz. A seguir,
consultou a plenária sugerindo uma alteração na programação de sábado, sendo a
formatura do cfor avançado, transferida das quatorze horas e quinze minutos para as
dezessete horas. Informou que a primeira sessão plenária deste evento será realizada as
dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. Na sequência agradeceu a participação de
todos os jovens que foram convidados a participar das atividades deste congresso, por
terem aceitado participar de mais esse desafio, afirmando que juntos vamos poder
construir algo promissor para o movimento, pois é isso que buscamos. Disse ainda, que
fica muito contente por ver a participação dos jovens, vendo o despertar dos mesmos e
promover a participação na construção dos próximos 50 anos do MTG. Agradeceu a
presença dos vice-presidentes do MTG que já estão presentes e informou que nesse ano
está sendo realizado em paralelo o 31º seminário estadual de prendas, o qual ocorrerá no
sábado, no período da tarde, prometendo ser mais um grande evento tradicionalista.
Comunicou que a chama crioula deste congresso será recepcionada as 18 horas. Afirmou
que sairemos deste congresso mais unidos, fortalecidos e mais harmoniosos, pois o
mesmo é um grande fórum de debates. Após passou a palavra ao presidente Gradaschi,
o qual saudou a todos os presentes, agradecendo a confiança em conduzir os trabalhos
do congresso. Disse que é uma satisfação muito grande estar aqui e juntos dar mais um
passo a frente na construção do movimento tradicionalista Gaúcho. Agradeceu a todos
que trabalharam para a realização do congresso, especialmente ao poder público
municipal de São Jerônimo e a comissão executiva do evento. Após convocou a todos
para a primeira sessão plenária as dezesseis horas e quarenta e cinco minutos neste
local. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e dez
minutos (16h10min), que para constar, eu, Iara Vanice Rott, Secretária Geral, lavrei a
presente ata e que assinarei juntamente com a Presidente do Congresso.
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