
 

 

87ª CONVENÇÃO TRADICIONALISTA 

Jaguarão, 21ª RT, 27 e 27 de julho de 2019 

Secretaria Geral 
 

 

Avenida Vinte e Sete de Janeiro, nº 533 – Jaguarão/RS 

ATA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA 
 
Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove (26/07/2019), no Teatro 
Esperança, localizado na Avenida Vinte e Sete de Janeiro, nº 533, na cidade de Jaguarão, 
Estado do Rio Grande do Sul, às 14 horas e 48 minutos, teve início a Sessão Solene de 
Abertura da 87ª Convenção Tradicionalista Gaúcha, sendo traduzida para a linguagem de 
sinais pela intérprete Francieli Gonçalves. As boas-vindas foram dadas através da  leitura 
dos versos do Hino de Jaguarão e um breve histórico sobre o município, conhecido como 
cidade heroica, sendo uma das mais antigas do Rio Grande do Sul com 217 anos de história, 
sendo relevante na demarcação e preservação das fronteiras. Na sequência foram 
nominadas as autoridades componentes da Mesa de Honra: Presidente do Movimento 
Tradicionalista Gaúcho, Senhor Nairioli Antunes Callegaro; Prefeito Municipal de Jaguarão, 
Senhor Fávio Telis; Presidente da Câmara de Vereadores, Senhor Rogério Medeiros; 
Coordenadora da 21ª Região Tradicionalista, Senhora Silvania Zart Valle Afonso; 
Conselheiro do MTG pela 21ª RT, Senhor Cláudio Roberto da Rosa Quevedo; Presidente da 
Comissão Executiva da 87ª Convenção Tradicionalista, Senhor João Alberto Dutra Silveira; 
Comandante do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizada de Jaguarão Ten. Cel. Francisco 
José Borges da Silva; 1ª Prenda do Rio Grande do Sul, Senhorita Gabriela Sarturi Rigão; 1º 
Peão do Rio Grande do Sul, o Jovem Micael Feliciano Machado Lopes; Presidente da 
Fundação Carlos Barbosa, Senhor Cleber Gonzales e Patrão de Honra do CTG Lanceiros 
da Querência Bernardino de Armas, Senhor Fernando Barreiros. Composta a mesa, e 
cumprimentadas demais autoridades, o público presente foi convidado, em um gesto de 
patriotismo e respeito, a entoar o Hino Nacional Brasileiro com letra de Joaquim Osório 
Duque Estrada e melodia de Francisco Manoel da Silva, e na sequência o Hino 
Tradicionalista de Luiz Carlos Barbosa Lessa. Dando continuidade a cerimônia, fez-se a 
leitura da portaria 15/2019 que transfere a sede do Movimento Tradicionalista Gaúcho para 
Jaguarão em virtude da realização da 87ª Convenção Tradicionalista, logo após o Presidente 
do MTG Senhor Nairioli Antunes Callegaro procedeu a entrega do documento ao Prefeito 
Municipal Senhor Fávio Telis. O Prefeito Municipal aproveitou a oportunidade para entregar 
ao Presidente do MTG a chave do município representando o decreto 135 de 26 de julho de 
2019 que torna Jaguarão capital do tradicionalismo durante os dias em que sediará este 
Evento Oficial. Convidada a se pronunciar a Coordenadora da 21ª Região Tradicionalista, 
Senhora Silvania Zart Valle Afonso cumprimentou a todos os presentes e disse que recebe 
o Rio Grande do Sul carinhosamente nesta que é sua terra natal e agradeceu a todos os 
companheiros de causa, bem como ao apoio incondicional de sua família, em especial ao 
seu neto, seu suporte, e principal ajudante na organização do evento. Silvania agradeceu 
ainda à toda Coordenadoria da 21ª RT, ao Prefeito Municipal e servidores do Teatro 
Esperança, ainda, à parceria dos colegas coordenadores, ao tenente Borges e Presidente 
da Câmara de Vereadores, que inclusive homenagearam Prendas e Peões do Rio Grande 
do Sul nesta manhã durante sessão especial. A coordenadora agradeceu ainda demais 
entidades envolvidas e ao seu grupo de trabalho, desejou que os participantes tenham 
ótimas lembranças de Jaguarão e colocou-se a disposição de todos, pediu que as diferenças 
fiquem nas discussões e que possamos sair mais fortes desta Convenção Tradicionalista. 
Com a palavra o Presidente da Comissão Executiva da 87ª Convenção Tradicionalista 
Senhor João Alberto Dutra agradeceu à coordenadora Silvania pela organização e 
agradeceu à toda a equipe bem como entidades como a Fundação Carlos Barbosa por apoiar 
o tradicionalismo em Jaguarão, e lembrou que apenas é o Presidente da Comissão Executiva 
pelo carinho que a família de Silvania sempre teve por este. O Senhor João Alberto pediu 
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aos presentes que percebam o local onde estamos, como este teatro que é o primeiro prédio 
tombado de Jaguarão, que estamos no extremo sul do Brasil, e lembrou a história de Rafael 
Pinto Bandeira, que era soldado e em 1791 avançou as fronteiras portuguesas chegando até 
Piratini. Falou que devido a toda essa questão histórica existe uma grande cooperação entre 
a municipalidade e forças armadas em Jaguarão. Lembrou Artigas e o espírito republicano, 
e que, aqui em Jaguarão nasceu o espírito republicano da Revolução Farroupilha, e também 
é o berço da publicação do primeiro livro de Tito Lívio Zambeccari, enfatizou ainda, João 
Alberto, que o porto de Jaguarão foi fundamental para a Guerra do Paraguai e que esta terra 
é de Borella. Por último salientou que em mil novecentos e noventa e dois (1992) aconteceu 
aqui a 35ª Convenção Tradicionalista e agradeceu ao Senhor Fernando que era patrão na 
época. Convidado a se pronunciar, o Comandante Francisco José da Silva falou que a 
história do exército e do MTG se confundem, pois as fronteiras brasileiras foram alargadas a 
ponta de lança e cascos de cavalo, acrescentou que, o exército é a comunidade e que se, a 
comunidade está aqui neste evento, o exército precisa se fazer presente. O Comandante 
finalizou sua fala agradecendo ao MTG por possibilitar o apoio das forças armadas e pela 
organização da 87ª Convenção Tradicionalista. Usando da palavra o Senhor Rogério 
Medeiros, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, falou sobre o reconhecimento 
hoje pela manhã à atual gestão estadual de Prendas e Peões do Rio Grande do Sul e desejou 
muito sucesso aos multiplicadores da tradição, lembrou sobre o fomento por parte das 
entidades na cidade de Jaguarão para a realização deste evento e que devemos trabalhar 
juntos para tornar o tradicionalismo mais forte e concluiu dizendo que é para os visitantes 
terem Jaguarão como sua segunda casa neste fim de semana. O Senhor Fávio Telis, Prefeito 
Municipal usou da palavra e iniciou dizendo que “um povo só sabe para onde vai, se conhece 
de onde veio”, em seguida acolheu a todos e cumprimentou as autoridades nominadas pelo 
protocolo, disse ainda ser uma grande satisfação receber este Evento e desejou que todos 
sejam muito bem recebidos em Jaguarão, agradeceu ainda, o empenho de todos que 
trabalharam e em especial a coordenadora Silvania, pois as coisas apenas acontecem com 
braço firme e empenho, disse ser muito grato por esta trazer o Evento para este município. 
O prefeito convidou a Secretária de sua administração e a Primeira Dama para fazerem a 
entrega de uma lembrança confeccionada por esta última ao Presidente do MTG, Nairioli 
Antunes Callegaro e à Coordenadora da 21ª RT Senhora Silvania Valle Afonso, disse que 
são doces caseiros de erva mate. A tempo, o Prefeito entregou um ofício ao Presidente do 
MTG candidatando Jaguarão a sediar um inter-regional do ENART e deixou um pedido de 
que todos retornem ao município em uma próxima oportunidade. Com a palavra o Presidente 
do Movimento Tradicionalista Gaúcho Senhor Nairioli Antunes Callegaro iniciou dizendo que 
faz gosto de que uma das inter-regionais seja em Jaguarão e agradeceu ao Prefeito 
Municipal por toda a ajuda e entendimento do que representa este Evento Oficial, agradeceu 
ainda ao Presidente do Legislativo pela homenagem orquestrada pela manhã à Gestão 
Estadual de Prendas e Peões. O Presidente Nairioli Callegaro agradeceu ainda a 
Coordenadora Silvania e disse que esta Convenção será muito importante na história do 
MTG. Fez um agradecimento as demais autoridades, bem como ao Tem. Cel. falando da 
importância das portas abertas pelo exército ao tradicionalismo gaúcho, disse ainda, o 
Presidente, que o evento é bastante extenso e que o MTG não se resume apenas em 
propostas, mas que existe uma sociedade e um sentimento de amor e portanto, com mais 
de cinquenta anos de história o MTG passa por um processo de revitalização através desta 
sensibilização. Falou ainda o presidente que continuam firmes trabalhando, mas que existem 
muitas inverdades circulando e lembrou que existem as instâncias competentes para apurar 
as informações. Fez referência as palavras da Bandeira do Rio Grande do Sul em que 
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“Liberdade” depende de como cada um vive dentro da sociedade, do ponto de vista de cada 
indivíduo, que em “Igualdade” muito se fala mas pouco se pratica, pois manipulam palavras 
e pessoas, e falou ainda sobre “Humanidade” que tanto falta nos dias atuais, e que nós 
enquanto MTG não podemos agir como se estivéssemos em um ambiente hermeticamente 
fechado, pois fazemos parte de um todo maior e devemos preservar relações. Encerrou seu 
pronunciamento o Senhor Presidente Nairioli Antunes Callegaro com versos da última estrofe 
da poesia “Galo de Rinha” de Jayme Caetano Braun e quebrou o protocolo oferecendo a 
palavra à 1ª Prenda do Rio Grande do Sul para fazer a abertura da 87ª Convenção 
Tradicionalista. Finalizando os pronunciamentos desta solenidade, a 1ª Prenda do Rio 
Grande do Sul, Senhorita Gabriela Sarturi Rigão, disse ser um prazer fazer uso da palavra 
representando a juventude e a mulher gaúcha, e fez referência a Coordenadora Silvania, a 
qual considera mulher de fibra e se sente muito bem representada por esta. Continuou a 1ª 
Prenda falando que não teria momento melhor para expor o projeto da gestão estadual 
2019/2020 sobre paz e coletividade, pois esta só é alcançada com empatia e respeito, visto 
que somamos enquanto indivíduos. Gabriela lembrou ainda sobre o projeto solidário que 
executam onde ocorrem os Eventos Oficiais do MTG como é o caso da Tropeada Solidária 
em Jaguarão, encerrou seu pronunciamento dizendo que o desejo é de que tenhamos os 
melhores anseios para este Evento e declarou aberta a 87ª Convenção Tradicionalista. 
Devolvido a condução da solenidade ao cerimonialista Senhor Claudiomar Pinto de Oliveira, 
este convidou a prenda Amanda Gonçalves para recitar o poema “Na sombra da Figueira” 
de autoria do jovem Ramiro Bregles, que segue: 

 
Na Sombra da Figueira 
(Ramiro Bregles) 
 
Na sombra desta figueira 
Da centenária estância 
O Sul se vê em alternância  
Pelas coxilhas desta terra, 
Remonto os tempos de guerra 
Pelo pensamento que é meu  
E que percorre os campos teus  
Pra contar a nossa história, 
Jaguarão de lutas e glórias  
Sempre abençoada por Deus. 
 
Na sombra desta figueira 
Da centenária estância  
Eu recorro pela infância 
E talvez um pouco mais, 
Ao relembrar Generais  
E a tua história farroupilha  
Que como cerne de coronilha  
Montou guarda no Serrito, 
Pra hoje, receber sem atrito  
A tradicionalista família. 
 
Jaguarão – Cidade Heroica –  
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Ao te servir em poema  
Recordo também o teu lema 
Nesse momento insano... 
Podem atropelar os anos  
Mas, não a sua trajetória  
Pois ficarão nas memórias  
Os bons instantes nesse chão, 
Como a 87ª Convenção, 
Pra sempre fica na história. 
 
Na sombra desta figueira 
Da centenária estância 
O teu Teatro Esperança  
Torna-se o nosso galpão, 
Onde a genuína tradição  
Se refaz na lida do dia a dia, 
Onde o futuro e a nostalgia 
Se irmanam no horizonte; 
Mauá deixa seu nome a ponte 
Que une a fronteira em alegria. 
 
Ah, nesta velha estância  
Onde hoje eu rememoro  
E muito também comemoro 
Por receber os amigos, 
Sou morada, sombra e abrigo 
Na estância da coordenadora, 
Que hoje é inspiradora  
Para estes versos fraternos, 
Vos recebendo neste inverno  
Numa paisagem encantadora. 
 
Na sombra desta figueira 
Da centenária estância 
Eu sigo nesta constância  
Agregando os nossos valores; 
- Sejam bem-vindos, senhores  
de todo o rancho e rincão, 
Pois na volta do chimarrão, 
Na seiva verde que puxa, 
Jaguarão é bem mais gaúcha  
Sediando a Convenção! 
 

 
Na sequência foi entoado o Hino Rio-Grandense com Letra de Francisco Pinto da Fontoura, 
música de Joaquim José de Mendanha e revisão de Antônio Corte Real, encerrando logo 
após esta Sessão Solene de Abertura às 15 horas e 48 minutos e para constar, foi lavrada a 
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presente ata, assinada por mim, Luise Morais,  Secretária Geral, juntamente com o 
Presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Nairioli Antunes Callegaro. 
 

 

 

                     
 
 
                    Luise Morais                                               Nairioli Antunes Callegaro 
                  Secretária Geral                                                        Presidente  


