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ATA Nº 06 - 5ª 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 dezoito horas e doze minutos, (28h12min) foi dado início 

a quinta sessão plenária do 66º Congresso Tradicionalista Gaúcho. A mesa diretiva 

formada da seguinte forma: senhorita Luise Morais, Relatora Geral e a senhorita Roberto 

Jacinto, vice-presidente do congresso e a senhora Elisete de Lima Lopes, segunda vice-

presidente. Ao iniciar os trabalhos o presidente convocou a secretaria para que 

procedesse a leitura da ata, a qual foi lida pelo peão Lucas Vieira. Após a leitura,a ata foi 

colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Após, a prenda Roberta Jacinto e a 

prenda Luise Morais manifestaram-se para agradecer a confiança dos congressistas e da 

diretoria do MTG, por comporem como jovens, a mesa diretora deste congresso. Pediram 

atenção das prendas e dos peões, dizendo que o jovem precisa ser responsável, vir no 

congresso para aprender, para participar e não somente para tirar foto no banner do 

evento. Discorreram sobre a participação e o papel do jovem enquanto tradicionalistas e 

na participação dos eventos. Afirmaram que se sentem tanto ela quanto a prenda Luise, 

muito orgulhosas por essa demonstração de confiança. Na sequência o presidente 

informou a realização da formatura do cfor avançado. Encerrada cerimônia de formatura, 

o presidente do congresso comunicou que retira a proposição de sua autoria que trata 

sobre o código de ética do MTG. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 

sessão às dezenove horas e vinte e cinco minutos (19h25min), que para constar, eu, Iara 

Vanice Rott, Secretária Geral, lavrei a presente ata, que assinarei juntamente com a 

Presidente do Congresso.                                      


