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Secretaria Geral
ATA Nº 02 – 1ª SESSÃO PLENÁRIA
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 dezesseis horas e quarenta e cinco minutos (16h45min),
foi dado início a primeira sessão plenária do 66º Congresso Tradicionalista Gaúcho.
Formaram a mesa dos trabalhos, o Presidente do Congresso, senhor Alessandro
Gradaschi, que saudou a todos os presentes agradecendo mais uma vez as suas
presenças. Ao iniciar os trabalhos, o presidente convocou a secretária para que
procedesse a leitura da ata de abertura e instalação, a qual foi lida pelo peão Lucas
Vieira, nomeado pela secretária geral. Após a leitura, a ata foi colocada em votação sendo
aprovada por unanimidade. Após, o presidente abriu o período para comunicações.
Senhor Benjamin Feltrin Neto usou a palavra, saudando o presidente, a mesa diretora e a
plenária, comunicou que o jornal eco da Tradição publicou na última edição destacando a
ex primeira prenda do Estado Elisangela Mello Reghelin como uma das melhores
delegadas do Brasil. Disse ao presidente do MTG que estude a viabilidade de resgatar a
gravação do programa Galpão Crioulo que fala sobre Paixão Cortes, pois a mesma é
muito importante para pesquisas futuras. Parabenizou o presidente da mesa bem como
todos os seus integrantes pelo trabalho. Voltando a palavra ao presidente do congresso, o
mesmo encerrou o período de comunicações e frisou como serão procedidos os trabalhos
do congresso, seu funcionamento na questão da votação das proposições. Destacou
ainda que a equipe de trabalho está aberta a atender o que a plenária entender
necessário. Em seguida passou a apalavra a relatora geral Luise Morais, a qual saudou a
todos os congressistas e a mesa diretora, dizendo que será dado início a votação das
proposições apresentadas. A primeira proposição será referente ao patrono espiritual do
congresso. Convidou a senhorita Aline Almeida de Souza, a qual saudou a todos,
apresentando as propostas de número três e número quatro, sendo que a número três
tem como proponente a prenda Aline Martins Linhares sugerindo como patrono espiritual
o senhor Darcy Pereira da Paixão. Relacionou a biografia do mesmo apresentada pela
prenda. A proposta número quatro de autoria de Érica Pedroso da Silva e José Valdir da
Silva Corrêa Junior sugerindo como patrono espiritual o senhor Adelar Bertussi,
relacionando breve currículo do mesmo. O parecer da relatoria é favorável visto que os
dois indicados souberam preservar nossas tradições, não eram ligados a vaidades
pessoais e valorizavam as tradições do povo gaúcho. Sugeriu ainda que ambos sejam os
patronos espirituais do evento, pois entende que a espiritualidade não é exclusiva e sim
sinônimo de união. O presidente convidou a autora da proposição número três, senhorita
Aline Martins Linhares, para sua manifestação. A prenda Aline, saudou a todos. E
argumentou sobre sua proposição, dizendo que a mesma representa os anseios e
desejos de muitos amigos que conviveram, aprenderam e caminharam com o senhor
Darcy Pereira da Paixão. Resumiu a trajetória do mesmo, seus feitos e legado. Disse que
o mesmo sempre participou de todos os eventos do movimento e se vivo estivesse, com
certeza estaria presente neste congresso. Que o mesmo sempre primou pelos laços
familiares, estando presente neste evento seu filho e sua filha. Disse que se hoje está
aqui é por que no passado conheceu o indicado e que este lhe estendeu a mão de forma
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solidária, sem querer nada em troca, primando sempre pelo voluntariado e pela causa
tradicionalista. Disse que se hoje está aqui, como jovem é devido ao fato do mesmo
sempre primar pela atuação do jovem no movimento, pois o mesmo foi um exemplo de
ser humano e de tradicionalista. Que tudo que ele representou, o papel não consegue
registrar, e isto ficará registrado no coração de todos e com certeza o mesmo está
presente espiritualmente neste congresso. Após o presidente convidou os autores da
quarta proposição para fazerem sua apresentação. A autora Erica Pedroso da Silva
saudou a todos, apresentou a biografia do senhor Adelar Bertussi, o qual nos deixou em
30 de setembro do ano que passou. Afirmou que o mesmo foi um grande incentivador do
tradicionalismo, incentivou e apoiou o surgimento de grandes músicos, sempre com
sorriso franco. Disse que o senhor Adelar levou a música serrana pelos quatro cantos de
nosso estado. O peão José Valdir da Silva saudou a todos dizendo que indica o senhor
Adelar Bertussi como patrono espiritual do congresso pois acredita que o mesmo, apesar
de não ter exercido grandes cargos no movimento, levou a música tradicionalista ao lado
de seu irmão, a todos os rincões do Rio Grande. Que o mesmo serviu como esteio da
música tradicionalista e que se manterá vivo através de sua música em todos os
corações. O Presidente agradeceu aos autores, passando a palavra ao senhor Benjamin
Feltrin Neto para sua manifestação. Senhor Feltrin disse que tudo já foi dito de Darcy
Paixão e Adelar Bertussi não restando muito que falar, apenas apoiar a indicação.
Acrescentou ainda o nome de Raul Pereira Dias. Senhor Fraga Cirne, manifestou-se
cumprimentando a todos, afirmando que leu muito as obras do senhor Paixãozinho, e que
ao se encontrar com o mesmo encontrava um irmão. Que os irmãos Bertussi, quando
iniciaram sua carreira participavam muito em entidades tradicionalistas. Falou ainda que o
senhor Raul Pereira Dias foi secretário geral do MTG na gestão do senhor Feltrin e que
todos são merecedores dessa indicação. Após, manifestou-se o senhor Airto Timm,
saudando a todos. Disse que falar do senhor Darcy Paixão e do senhor Adelar Bertussi é
falar de dois ícones do movimento. Que senhor Paixão é um exemplo de família a ser
seguido e que o senhor Adelar Bertussi, que nos dava alegria com o som de sua gaita,
cada um com sua importância e singularidade. Disse ainda que a relatora foi muito feliz
em sua manifestação, sugerindo os dois como patronos espirituais do congresso e vota
pelos dois serem patronos espirituais do congresso. O presidente diz que pela relevância
do tema, serão ouvidos mais três inscritos. Manifestou-se senhor Aldomar Castro
cumprimentando a todos, dizendo que não é fácil falar em companheiros que estão em
uma dimensão superior. Relembrou passagens em que conviveu com os mesmos e que
ambos merecem, sem dúvida nenhuma, pelos seus feitos serem os patronos espirituais
deste congresso, bem como o senhor Raul Dias, o qual também muito colaborou com as
atividades tradicionalistas, merecendo esta homenagem. Sugeriu que os três indicados
sejam os patronos espirituais do congresso. Após manifestou-se o conselheiro benemérito
Ciro Winck, saudando a todos. Disse que essa homenagem nenhum de nós quer para o
próximo ano, mas muito mais adiante. Discorreu sobre sua convivência com os indicados,
relembrando diversas atividades dos mesmos. Cumprimentou os autores e a relatora das
proposições. Disse que os mesmos foram muito importantes para sua entidade CTG
Tropeiro Velho. Que os três indicados são merecedores e que apoia as indicações. Após
manifestou-se o senhor Nicanor Castilhos, saudando a todos, dizendo que não podia
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deixar de falar sobre as indicações apresentadas. Parabenizou os autores da proposição
indicando Adelar Bertussi, discorrendo sobre o mesmo. Disse ser favorável aos relatores
e a proposta do senhor Feltrim. O Presidente agradeceu a todos dizendo que temos duas
propostas e uma indicação. Convidou senhor Fraga Cirne para discorrer sobre a trajetória
do indicado senhor Raul Pereira Dias. Após o presidente pediu aos autores das duas
proposições para que os mesmos se manifestem se aceitam a indicação do senhor
Feltrin, A prenda Aline disse que é favorável. Os demais autores também se manifestaram
favoravelmente as três indicações. A relatora Aline disse que concorda com a inclusão do
senhor Raul Pereira Dias para patrono espiritual do 66º congresso tradicionalista gaúcho.
O presidente colocou em votação os três nomes indicados. A plenária aprovou as
indicações por unanimidade. Sendo os três indicados os patronos espirituais do
congresso. Em seguida deu por encerrada a primeira sessão plenária, convidando a todos
para a recepção a chama crioula ás dezoito horas e sessão solene de abertura aas vinte
horas. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão às dezessete horas e
cinquenta e cinco minutos (17h55min), 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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