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ATA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA 
 
Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (06/10/2018), na ASMC- Associação 
dos Servidores Municipais de Canoas, localizado na Rua: Nerci Pereira Flores, nº 81, 
Bairro Harmonia, na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul, às  9 horas e 24 
minutos, teve início a Sessão Solene de Abertura da 86ª Convenção Tradicionalista 
Gaúcha com uma reflexão sobre as raízes e amor pela terra feita pelo cerimonialista e 
payador Renato Kruel nos versos de Rômulo Chaves.  Foram nominadas as seguintes 
autoridades componentes da tribuna de Honra: Presidente do Movimento Tradicionalista 
Gaúcho, Senhor Nairioli Antunes Callegaro; Senhor Mauri Grando Secretário de Cultura de 
Canoas representando o Prefeito Municipal; Conselheiros do MTG Moises Lanes de 
Almeida e Martin Guterres Damasco; Coordenador da 12ª RT Senhor Fabiano Vencato; 
Jéssica Taís Herrera, 1ª Prenda do Rio Grande do Sul, representando as demais prendas 
do RS; Mateus Dias Louzada, 1ª Peão do Rio Grande do Sul, representando demais 
peões, piás e guris do RS. Foram saudadas ainda, as demais autoridades presentes no 
evento. Na sequência entoou-se o Hino Nacional Brasileiro e logo em seguida o Hino 
Tradicionalista.  O cerimonial teve continuidade com o pronunciamento das autoridades. 
Inicialmente com a palavra o Senhor Fabiano Vencato, Coordenador da 12ª RT dizendo 
que a região sente-se muito feliz em receber a todos e que tenhamos juntos um momento 
de reflexão para a aprovação das questões pertinentes do MTG, desejando ainda um bom 
dia a todos. Fazendo uso da palavra Mauri Grando, Secretário de Cultura do município de 
Canoas, representando o Prefeito Municipal, agradeceu o convite e trouxe um abraço do 
prefeito, dizendo que este é um grande incentivador da cultura gaúcha, fazendo com que a 
secretaria sempre tenha boas relações com o MTG, abrindo portas e fazendo desta cada 
vez mais forte e próxima para os canoenses, bem como de pessoas que vem de fora, falou 
ainda sobre a semana farroupilha e a interação com o tradicionalismo, aproveitou para 
convidar a todos que estejam no FEGADAN, Tchencontro e Acampamento da Juventude 
que acontecerá no próximo fim de semana, desejou um dia proveitoso de trabalho e 
mencionou sobre a importância do dia de amanhã para a cidadania, agradeceu desejando 
um bom dia a todos. Para encerrar os pronunciamentos e declarar aberta a 86ª Convenção 
Tradicionalista, o Senhor Nairioli Antunes Callegaro, iniciou cumprimentando as 
autoridades e falou sobre a importância do dia de amanhã, dizendo que estamos 
aprendendo a escolher e a sermos escolhidos, que o movimento tradicionalista gaúcho 
também precisa viver a democracia, livre de pressões, sendo que este é um grande fórum 
onde podemos discutir e que precisamos aprender a trabalhar isso com muita 
tranquilidade, seriedade e coragem, algo que sempre é instigado, falou que tem esperança 
e fé, que o movimento é muito forte e tem grande inserção dentro da sociedade, agradeceu 
também a disponibilidade de Canoas em acolher o evento de hoje e da semana que vem, 
uma vontade dos coordenadores. Agradeceu a todos os conselheiros, ex presidentes, 
conselheiros beneméritos, coordenadores, e que possamos colocar acima de qualquer 
coisa o Movimento Tradicionalista Gaúcho, e retornando mais tarde às nossas casas para 
amanhã exercermos nossa cidadania, entre erros e acertos para construir um novo Brasil, 
aproveitou para agradecer a Deus por novamente estarmos juntos. Declarou assim abertos 
os trabalhos da 86ª Convenção Tradicionalista, em caráter extraordinário. Após entoado o 
Hino Rio-grandense, a Sessão Solene de Abertura foi encerrada às 9 horas e 54 minutos e 
para constar, foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Luise Morais, Secretária Geral, 
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juntamente com o Presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Nairioli Antunes 
Callegaro. 
 
 
 

                     Luise Morais                                             Nairioli Antunes Calegaro 
                  Secretária Geral                                                        Presidente  
 
 
 


