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ATA Nº07 – SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO E POSSE 

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 onze horas e trinta minutos (11h30min), foi dado início a 

sessão solene de encerramento do 66º Congresso Tradicionalista Gaúcho e posse do 

novo Conselho Diretor, Junta Fiscal, Departamento Jovem e Coordenadores Regionais. O 

presidente do Congresso solicitou de imediato a secretaria que procedesse a leitura da 

ata da quinta sessão plenária do 66º Congresso Tradicionalista Gaúcho. O peão Lucas 

Vieira proferiu a leitura. Colocada em votação a ata foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, deu inicio a sessão solene de posse dos eleitos, passando a palavra a senhorita 

Aline Almeida, para que conduza o referido cerimonial. Após, nominou as autoridades que 

ocupam a mesa de honra, o Presidente do 66º Congresso Tradicionalista Gaúcho, senhor 

Alessandro Gradaschi, Presidente do MTG, senhor Nairioli Antunes Callegaro, Prefeito 

Municipal, senhor Evandro Berle, coordenador da 2ª região tradicionalista, senhor  Ivan 

Botelho, presidente da comissão executiva do congresso senhora Renata Pletz, primeira 

prenda do RS, senhorita Renata da Silva, primeiro peão farroupilha do RS Jonata 

Liendecker. Tomaram posse os seguintes conselheiros titulares: NAIRIOLI ANTUNES 

CALLEGARO, 1ª RT, RENATA DE CÁSSIA PLETZ, 2ª RT. IARA VANICE ROTT, 3ª RT, 

IVAN GONÇALVES GUTERRES, 4ª RT, AIRTON GLADEMIR TONIAZZO TIMM, 7ª RT, 

ELIO MOREIRA DE SOUZA, 8ª RT, ELENIR DE FÁTIMA DILL WINCK, 9ª RT, FLAVIO 

MARCOLIN, 11ª RT, MARTIN GUTERRES DAMASCO, 12ª RT, RODRIGO DE MOURA, 

15ª RT, GILBERTO BITTENCOURT SILVEIRA, 18ª RT, AIRTON ANSELMO 

CAVALHEIRO, 19ª RT, JANE TEREZINHA BITSKE, 23ª RT, JOSÉ NICANOR 

CASTILHOS DE OLIVEIRA, 25ª RT, JOSÉ ALVONI ARAÚJO SILVA, 27ª RT, LUISE 

MORAIS, 29ª RT. Conselheiros Suplentes: RENATO FERREIRA ALVES, 20ª RT, 

MARCELINO OLISAN BRUM DE OLIVEIRA, 3ª RT, JOSÉ OTAVIO DA MOTA FÚCULO, 

6ª RT, CRISTIANO DA SILVA BARBOSA, 8ª RT, DAVI JOSÉ ERBICE VERNIER, 10ª RT, 

MILENE DA SILVA MOCELLIN, 11ª RT, LAURO FERREIRA DE BITENCOURT, 13ª RT, 

BRENO KUHN, 16ª RT, HELIO ANTONIO ARDENGHE BOERI, 17ª RT, MIRABEAU 

BORBA DOS SANTOS, 18ª RT, CLAUDIOMAR PINTO DE OLIVEIRA, 21ª RT, MARCO 

AURELIO ANGELI, 22ª RT, LUIS ALBERTO ELY BERGAMASCHI, 24ª RT, MARCIO 

ADIR SOARES CORREA, 26ª RT, FABIO JOEL IRSCHLINGER, 28ª RT, GELSON 

DESCOVI VARGAS, 30ª RT Conselho Fiscal, Conselheiros Titulares: FIRMO FARIAS 

DOS SANTOS, 12ª RT, PAULO MATUKAIT, 1ª RT, PAULO ROBERTO ROSSAL 

GUIMARAES, 1ªRT Conselho Fiscal, Conselheiros Suplentes: PAULO ROBERTO DA 

SILVA CARDOSO, 5ª RT, PAULO ROBERTO DIAS DE VARGAS, 12ª RT E ÉRIDIO 

SILVEIRA SARAIVA, 4ª RT Diretores do Departamento Jovem, o jovem MARCO 

SALDANHA JUNIOR e a Jovem DIANA JUCIELI RIBEIRO Após foram nomeados os 

coordenadores regionais. LUIZ HENRIQUE LAMAISON, 1ª RT, IVAN FERNANDO 

BOTELHO, 2ª RT, IVANIR RIBEIRO, 3ª RT, ILVA MARIA BORBA GOULART, 4ª RT,  

LUIZ CLÓVIS VIEIRA, 5ª RT, ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA, 6ª RT, GILDA 

GALEAZZI, 7ª RT, LAURI BRANDÃO DE ALMEIDA, 8ª RT, JORGE LUIS KERSTING 

MALHEIROS, 9ª RT, OLACIDES FORTES DA SILVEIRA, 10ª RT, LUIZ CARLOS RIGON, 

11ª RT, FABIANO VENCATO DA SILVA, 12ª RT, LUIZ SERGIO FASSBINDER, 13ª RT, 
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VOLNEI PEREIRA, 14ª RT, CLAUDIO ROGÉLIO CORREIA OLIVEIRA, 15ª RT, FLAVIO 

LUIS MENEZES, 16ª RT, EVANDRO MARTINS OTERO, 17ª RT, PAULA OLIVA BUNDT, 

18ª RT, CLEUSA CECILIA VISIOLI SOTORIVA, 19ª RT, LUCIANA ROLIM, 20ª RT, 

SILVANIA ZART VALLE AFONSO, 21ª RT, RICARDO VLADEMIR HAAG, 22ª RT, 

ROZIMAR DA SILVA FERREIRA, 23ª RT, LUCE CARMEN DA ROSA MAYER, 24ª RT,  

RODRIGO DE MACEDO RAMOS, 25ª RT, HILDA MARIA HEINEN, 26ª RT, EVERALDO 

DUTRA, 27ª RT, RODRIGO BORDIGNON, 28ª RT, VALDECIR RODRIGUES DA SILVA, 

29ª RT, CARLOS ALBERTO MOSER, 30ª RT E ROGÉRIO PEREIRA BASTOS, 40ª RT. 

A prenda Aline convidou o presidente do MTG, senhor, Nairioli Antunes Callegaro para 

que faça a leitura do juramento de posse dos coordenadores regionais. Após convidou o 

presidente do Congresso Tradicionalista para que processa a posse do conselho diretor, 

junta fiscal e departamento jovem. Pronunciou-se o senhor Carlos Gilberto Vasques da 

conceição. Disse que com honra e gloria que veio falar em nome de todos os 

tradicionalistas que participaram do congresso em São Jerônimo. Parabenizou a todos 

que estão tomando posse como conselho fiscal e como coordenador, em especial do 

departamento jovem que agora toma posse. Após, convidou a senhora Renata pletz, que 

saudou a todos, e disse que ontem, no início agradeceu e que é da mesma maneira que 

irá encerrar. Disse que não há muito além de agradecer. Espera que todos retornem aos 

seus lares com a melhor das impressões. Que trabalharam muito para que fossem bem 

recebidos. Disse que estão prontos para a guarda da chama até o próximo congresso em 

janeiro de São Borja. Disse que o Congresso está saindo da terra de Gaucus Saraiva até 

a terra dos presidentes com a benção de São Jeronimo para receber as bênçãos dos sete 

santos missioneiros. Agradeceu a equipe de voluntários. Desejou um bom retorno a 

todos. Pronunciou-se Ivan Botelho, coordenador da segunda região tradicionalista que 

saudou a todos. Disse que espera ter cumprido a missão a contento de todos. Em nome 

de todos, agradeceu ao prefeito pelo apoio dado. Agradeceu ao poder legislativo que 

ajudou a fazer acontecer este evento. Ao presidente do MTG pela confiança. Disse que 

sempre está de portas abertas para tudo que precisar. Ao Alessadro, pela facilidade, 

acesso, educação e respeito. Parabenizou pela condução do congresso. A Renata, 

agradeceu por tudo que ela fez como presidente da comissão. Aos seus companheiros 

conselheiros, cultural, e a todos que se emprenharam na realização do seminário. Aos 

coordenadores presentes, agradeceu pela parceria neste congresso. Enfim, agradeceu a 

todos, e a vida. Convidou o prefeito de São Jerônimo, senhor Evandro Berle, que 

cumprimentou a todos, especialmente ao presidente do MTG que novamente foi 

empossado e ao coordenador da segunda região tradicionalista. Disse que foi muito 

prazeroso receber a todos na cidade de São Jerônimo neste congresso. Disse que esses 

debates, irá manter nosso tradicionalismo cada vez mais forte, pelos caminhos decididos 

neste grande seminário. Disse a todos os presentes, que São Jeronimo é uma cidade que 

gosta de acolher as pessoas, e que espera que todos que aqui estiveram tenham uma 

boa imagem e retornem. Cumprimenta a todos aqui empossados e registra que o 

presidente pode ter convicção certeza que o trabalho foi aprovado. Disse que chegar a 

quase unanimidade de votos não é fácil, é sim reconhecimento de um bom trabalho e que 

continuem neste caminho. Antes de retornarem, convida para a abertura da temporada de 

verão e que serão bem-vindos para aproveitar a cidade. Deseja uma boa viagem de 
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retorno para casa. Após, o presidente do MTG, senhor Nairiolli Antunes Callegaro, desejo 

bom dia a todos, agradeceu ao prefeito pela acolhida e pela forma como a prefeitura 

entendeu esse evento, que não foram medidos esforços para que este evento fosse 

realizado com a grandiosidade que merece. Agradeceu ao povo de são Jeronimo que nos 

acolheu de forma muito amiga e permitiu que o rio grande do sul realizasse este evento. 

Agradeceu a Renata presidente da comissão executiva, pelo empenho, dedicação e pelo 

voluntariado, a todos da segunda região que trabalhou este tema que o mtg propôs. Disse 

que sem o voluntariado não realizamos nada. Ao Alessandro, obrigado por ter aceitado a 

participar desta experiência. A Aline que auxiliou deste o início. Ao Fernando do conjunto 

Alma Gaudéria que foi um grande parceiro que colou toda a estrutura a disponibilidade 

para a realização do Congresso. Disse que o fandango foi um momento de 

confraternização. A todos que participaram. Disse que os votos pertencem a cada um dos 

coordenadores, conselheiros, e que foram eles que ajudaram a chegar a este momento. 

Que contribuíram e entenderam que era difícil mas que era possível fazer a coisas e isso 

que é importante. É difícil, mas não é impossível. Temos que voltar a aprender a nos 

reagrupar, nos unirmos. Só dessa forma! Senão entra ano e sai ano e mergulhamos 

somente em disputas de vaidade, poder e ego. É isso que corrompe nossa sociedade e 

isso que as vezes está no meio de nós e nós não nos percebemos dessas questões. Não 

se arrepende de nada que fez, pois  fez pensando e traz isso de sentimento e coração. 

Não quis modificar nada e não quis reinventar a natureza. Só fez aquilo que as pessoas 

querem e no momento que isso não é mais possível, nos afastamos desses processos.. 

Disse que quando assumiu a primeira vez: dessa jornada se volta com honra ou não se 

volta. E é isso que traçou para ele e seus pares no início da caminhada. Para que 

chegasse hoje com dignidade, honra, humildade, honestidade, amizade acima de tudo. 

Procurou ouvir todos em todos os momentos. Disse que aprendeu isso com a sua família 

nestes grandes eventos. Saímos daqui de hoje mais unidos do que quando chegamos, 

todos os conselheiros e coordenador. A solução está na nossa união. Agradece a todos 

que estão assumindo. Disse que se emociona muito e que ao longo destes dois anos, se 

sente gratificado e orgulhoso vendo a juventude conduzindo o congresso tradicionalista. 

Disse que a Luise não sofreará o que ele sofreu quando assumiu o mesmo cargo que ela 

assume agora. É isso que o movimento tem que aprender. Disse que está agora, trinta 

anos depois fazendo o que o presidente da sua época tentou a trinta anos atrás. Disse 

que se emociona e vê no rosto de cada jovem aquele ano de 1986. Tem convicção que 

estamos no caminho certo. Sempre disse que mudar, não é mudar regulamento, o que 

temos que mudar é conceitos e consciência. Por isso que o tema aprovado ontem 

contempla indiscriminadamente todos os outros, porque é um tema de consciência. O 

jovem deve escrever sua história hoje para que ela fique para o futuro. Agradece aos 

colaboradores da fundação que auxiliaram neste evento. Deseja que possamos nos reunir 

em são Borja, na terra dos presidentes e q eu o espirito deles possam nos iluminar e nos 

trazer a uma sociedade melhor que lutaram tanto. Talvez Deus nos conduziu a São Borja 

que possamos fazer uma profunda reflexão e renascer em tempos melhores. Deseja 

muita saúde, união e discernimento neste ano. Agradeceu sua irmã e sua mãe. Encerra 

esse momento com um verso missioneiro Jayme Caetano Braun, presidente do primeiro 

conselho coordenador: hoje, tempo de mudar, meu coração continua o mesmo tigre 
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charrua das andanças do passado. Sempre de pingo encilhado bombeando pampa e 

coxilha. A pátria é minha família, Não há Brasil sem Rio Grande e nem tirano que mande 

na alma de um Farroupilha. Presidente do Congresso Alessandro agradece em nome da 

Roberta, Luise, Elisete, Iara, Débora, Lucas, e todos os relatores,. Agradece a confiança 

depositada neste evento. Agradece ao convite. Aos coordenadores e conselheiros aos 

respaldo dado neste momento. Ninguém faz evento para dar errado. Errando que se 

aprende. Deu exemplo do que acontecia no passado em Roma. Devemos ter humildade 

para reconhecer o erro. Encerrou desejando um bom retorno a todos e que nos 

encontraremos em São Borja. Declarou encerrada esta sessão de encerramento e posse. 

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão às doze horas e cinquenta 

minutos (12h50min), que para constar, eu, Iara Vanice Rott, Secretária Geral, lavrei a 

presente ata e que assinarei juntamente com a Presidente do Congresso.     

 

                                  


