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ATA Nº 03 – 1ª SESSÃO SOLENE 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 20horas e 25 minutos(20h25min), foi dado inicio a sessão
solene de abertura do 66º Congresso Tradicionalista Gaucho. Formaram a mesa de honra
as seguintes autoridades: Nairioli Antunes Callegaro, Presidente do MTG-RS, Alessandro
Gradaschi, Presidente do 66º Congresso Tradicionalista Gaúcho, Vera Almeida
coordenadora da 12ª Coordenadoria Regional de Educação, neste ato representando o
Excelentíssimo senhor José Ivo Sartori, Governador do Estado do Rio Grande do Sul,
Senhor Evandro Ágis Herberle, Prefeito Municipal de São Jerônimo, Senhor Ivan Botelho
Coordenador da segunda Região Tradicionalista, senhor Alessandro Gradaschi,
presidente do 66º Congresso Tradicionalista Gaúcho, senhora Renata Pletz, Presidente
da Comissão Executiva do 66º Congresso Tradicionalista Gaúcho, Vereador Felipe
Ramos, representante do Poder Legislativo de São Jerônimo, senhorita Renata da Silva,
primeira prenda do RS e o jovem Jhonatã Liendecker, Peão farroupilha do RS. O
protocolo destacou ainda as diversas autoridades e imprensa presentes. Após
executaram-se os hinos nacional e tradicionalista. Em seguida o senhor presidente do
MTG Naiorili Antunes Callegaro passou as mãos do prefeito municipal de São Jerônimo, a
Portaria que transfere a sede do MTG, nos dias 12 a 14 de janeiro de 2018 para o
município de São Jerônimo, segunda região tradicionalista, para a realização do 66º
Congresso Tradicionalista Gaúcho. Após pronunciou-se a senhora Renata Pletz
Presidente da Comissão Executiva do 66º Congresso Tradicionalista Gaúcho, a qual
cumprimentou a todas as autoridades e visitantes, dizendo que o momento é de
agradecer ao MTG e ao Poder Público e demais forças locais, especialmente as
voluntários das equipes de trabalho que fazem com que as engrenagens funcionem.
Disse que São Jerônimo, terra de Glaucus Saraiva está muito feliz por receber este
Congresso em suas terras. Agradeceu aos cavalarianos que conduziram a chama crioula
da cidade de Bento Gonçalves para São Jeronimo, especialmente a juventude. Destacou
a participação do primo de Glaucus Saraiva,o qual conduziu a chama ao recinto. Afirmou
que com certeza Glaucus Saraiva está muito feliz pela realização deste evento. Desejou
as boas vindas e que os visitantes levem boas impressões da cidade. Desejou um ótimo
congresso a todos. Após pronunciou-se o senhor Ivan Botelho, coordenador da segunda
Região Tradicionalista. O qual saudou a todos, confirmando a missão de receber os
tradicionalistas em São Jerônimo para a realização deste evento. Agradeceu a segunda
região, a Prefeitura Municipal e a todos que fazem desse momento um momento tão
especial. Na sequencia, deixou sua mensagem o prefeito municipal de São Jerônimo,
cumprimentando a todos na pessoa do Presidente do MTG. Disse que São Jeronimo
sente-se muito orgulhoso em sediar o Movimento Tradicionalista Gaúcho neste final de
semana. Que o mesmo é inédito em sua região. Agradeceu pela oportunidade,
informando também que no dia de amanhã a cidade sediará o 31º Seminário Estadual de
Prendas, em paralelo a este congresso. Agradeceu a todos os presentes dizendo que a
cidade tem tradição em receber bem seus visitantes e que todos sintam-se em casa.
Agradeceu ao coordenador da segunda região tradicionalista por todo assessoramento
empreendido para a organização do evento. Passou as mãos do presidente do MTG o
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pedido formal para sediar uma inter-regional do enart na cidade de São Jerônimo. Após,
procedeu a entrega de uma moção de reconhecimento ao trabalho realizado as seguintes
pessoas: ao coordenador Ivan Botelho, a senhora Renata Pletz, a representante do
Governador José Ivo Sartori, ao Presidente do MTG Nairioli Antunes Callegaro e ao
representante do Poder Legislativo de São Jerônimo. Fez um agradecimento as forças
locais que colaboraram para a realização do Congresso. Em seguida, manifestou-se a
senhora Vera Almeida, representante do governador José Ivo Sartori, saudando a todos
os componentes da mesa. Disse sentir-se muito a vontade em participar do congresso.
Ressaltou a importância da preservação da cultura gaúcha e desejou um excelente
evento a todos. Na sequencia manifestou-se o senhor Alessandro Gradaschi, presidente
do 66º. Congresso Tradicionalista Gaúcho cumprimentando a todos, agradecendo pela
confiança. Na pessoa do presidente saudou a todos os congressistas e jovens presentes.
Disse que todos estão de parabéns pela organização do evento. Afirmou que chamou a
sua atenção que após o entrevero estadual de peões em 2017, os mesmos foram se
apresentar ao conselho diretor e afirmaram que o objetivo deles era se espelhar nos mais
experientes. Destacou dessa forma a importância dessa troca de informações entre a
juventude e a experiência. A importância de um abraço fraterno, um olhar, uma troca de
conhecimento. Que isso é fundamental, e que o congresso tem esse objetivo. Agradeceu
a todas as autoridades, a imprensa. Após manifestou-se o Senhor Nairioli Antunes
Callegaro, presidente do MTG, saudando e cumprimentando as autoridades da mesa de
honra, agradecendo a todos os tradicionalistas, ao Conselho Diretor, aos Coordenadores,
as autoridades locais pela recepção neste final de semana em São Jerônimo. Agradeceu
a representante do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, ao representante do Poder
legislativo de São Jerônimo, aos tradicionalistas em geral e as prendas e peões.
Agradeceu também a presidente da comissão executiva pela dedicação na realização do
evento. Ao senhor Alessandro Gradaschi presidente do congresso e ao coordenador da
segunda região tradicionalista pelo pedido de sediamento do congresso e pela dedicação
e empenho. Fez um agradecimento especial aos vice-presidentes do MTG por todo o
trabalho realizado em 2017. Cumprimentou a prenda Renata da Silva e ao peão Jhonatã
Leidecker, dizendo que sempre procurou falar aos jovens e que entende que é necessário
uma participação mais efetiva dos mesmos. Que este congresso é um diferencial. Que é
preciso preparar os jovens para conduzir o movimento tradicionalista gaúcho, que o futuro
está nos acenando logo ali e que nós muitas vezes não percebemos. Que esse despertar
precisa acontecer. Vivemos um momento de abertura de novos caminhos, os quais serão
trilhados por estes jovens que aqui estão. Que a 70 anos os jovens resgataram nossa
identidade, nossos valores, os quais constituem a base de nós, os gaúchos. Que os
jovens de hoje precisam fazer isso respeitando o passado, baseado-se naqueles que
pensaram o movimento, pois cabe a eles conduzir os próximos cinquenta anos do MTG,
Afirmou que durante os dois últimos anos muitos municípios foram percorridos, levando
ideias de mudanças. Enfatizou que os jovens de hoje devem escrever a história presente,
para que as futuras gerações sejam gerações tocadas, Que aqueles que estão a frente,
os veteranos pensem nisso e que os bons fluidos de Glaucus Saraiva estejam presentes
neste congresso. Disse que em alguns momentos esmorecemos mas em outras temos
forças através dos jovens pois esse movimento sempre pertenceu a eles. Desejou que
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prossigam, tirem as vendas e olhem o horizonte em um ângulo de 180 graus por aquilo
que está acontecendo ao redor dos mesmos. É isso que o movimento está precisando
dos jovens, portanto, que este congresso seja um grande fórum de debates no campo das
ideias e que não saiam vencidos nem vencedores e que o MTG possa crescer como uma
mente pensante que possa irradiar seus valores na sociedade. Agradeceu a todos
especialmente aos músicos que estão presentes dizendo que no sábado a noite será
realizado um fandango neste congresso, pois a 70 anos todos os tipos de manifestações
culturais eram resgatados nos eventos e isso também precisa acontecer hoje. Que no
domingo, ao final do congresso, possamos sair daqui mais unidos, mais fortes e mais
tradicionalistas do que hoje. Após, o quarteto musical Pampa, apresentou-se executando
algumas musicas tradicionalistas. Encerrando-se a sessão, for entoado o hino
Riograndense e ao final o presidente do congresso convocou a todos para a segunda
sessão plenária, no sábado, as nove horas. Nada mais havendo a ser relatado, foi
encerrada a sessão às vinte e uma horas e quarenta minutos (21h40min), e 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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