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ATA Nº 04 – SESSÃO SOLENE DE ABERTURA 

- Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove (11.01.2019), nas 
dependências Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Tropilha Crioula, localizado na Rua 
João Palmeiro número mil e duzentos e dezoito (nº 1218), Centro da cidade de São Borja, 
Estado do Rio Grande do Sul, às vinte horas e trinta e três minutos (20h33min), teve início 
a Sessão de Instalação do Congresso. Conduzindo o protocolo Diana Jucieli Ribeiro e 
Robson Thomas Ribeiro, nomearam as seguintes autoridades componentes da Mesa de 
Honra: Nairioli Antunes Callegaro, Presidente do MTG; Airto Glademir Toniazzo Timm, 
Presidente do Congresso; José Luis Machado, Secretário da Saúde de São Borja, 
representando o Prefeito Municipal; Ivanir Ribeiro, Coordenador da 3ª RT; Valmor 
Morgental, Patrão do CTG Tropilha Crioula; Lucélio Fortes da Silva, Presidente da 
Comissão Executiva do Congresso; Sandra Marques, Representante do Poder Legislativo;  
Íbaro Rodrigues, Secretário Municipal do Turismo; Jéssica Thais Herreira, Primeira Prenda 
do Estado; Mateus Dias Louzada, Peão Farroupilha do Estado. Registrou ainda as presenças 
dos demais vices-presidentes do MTG. A seguir o Presidente do MTG declarou instalado 
o congresso e passou a direção dos trabalhos ao Presidente Timm. Na sequência, a Chama 
Crioula foi introduzida no galpão e conduzida até o local onde permanecerá até o final do 
Congresso, ao som da Música Coração da Minha Gente, de João Sampaio e Diogo Müller. 
Após, foram entoados pelos presentes, o Hino Nacional Brasileiro e Hino Tradicionalista. 
Prosseguindo, foi lida a Portaria nº 01/2019 que transfere a sede do MTG para a cidade de 
São Borja no período do Congresso, cujo documento foi entregue pelo Presidente do MTG 
ao representante do Prefeito Municipal. Na sequência, fizeram uso da palavra: O patrão 
Valmor que cumprimentou aos presentes e saudou as autoridades. A seguir o presidente da 
Comissão Executiva saudou os presentes e agradeceu a confiança nele depositada. Ivanir 
Ribeiro, cumprimentou a todos e enalteceu o trabalho realizado na preparação deste 
congresso. O Presidente do Congresso disse do orgulho em ser missioneiro, agradeceu a 
presença do amigo e jornalista Giovane Grizotti, também ressaltou o trabalho de seus 
companheiros de mesa diretora do congresso. O Presidente do MTG cumprimentou as 
autoridades, agradeceu ao patrão a acolhida, bem como o apoio das autoridades municipais 
e toda equipe de organização do congresso. Disse que temos responsabilidade com as 
pesquisas de Barbosa Lessa e Paixão Côrtes. Comentou ainda a homenagem prestada 
através da escolha dos Patronos Espirituais do Congresso, Paixão, Ordeli e Elomir Malta. O 
Presidente, quebrando o protocolo passou a palavra à primeira prenda do Estado que falou 
em nome das prendas e peões e deixou o convite para o dia doze de janeiro (12.01) sábado, 
para o projeto “abraço tradicionalista”, que visa dialogar com a sociedade e passar um 
sentimento de amor. Finalizando o Presidente do Congresso convocou os presentes para a 
Segunda Sessão Plenária, às nove horas (09h) do dia seguinte. Como nada mais foi tratado, 
às vinte e uma horas e quarenta e oito minutos (21h48min) foi encerrada a Sessão Solene de 
Abertura, que para constar, eu, Paulo Roberto de Fraga Cirne, Secretário Geral, lavrei a 
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presente Ata, digitada por Ivonete Beatriz da Silva e Silva e que assinarei juntamente com o 
Presidente do Congresso.  
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