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ATA Nº 01 - SESSÃO PREPARATÓRIA  

 

- Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (10.01.2020), nas dependências 

do Parque do Imigrante, localizado na Avenida Parque do Imigrante, s/n, bairro Alto do 

Parque, no município de Lajeado/RS, às dezessete horas e dezoito minutos (17h18min), 

iniciou-se a Sessão Preparatória. O Presidente do MTG Nairioli Antunes Callegaro colocou 

em votação o nome de Luiz Carlos Rigon para Presidente do Congresso e para 1º Vice-

Presidente, Marcio Adir Soares Correa, que foram devidamente aprovados. Informou o 

nome da 2ª Vice-Presidente, Ângela Hammes Rossetti, indicada pela Comissão Executiva; 

ainda a Secretária Geral, Sayonara de Ávila Daniel, com a seguinte equipe de trabalho: 

Jeferson Rogério Valente de Barros, Secretário de Atas e como auxiliar, Caroline Reolon 

Scariot; o Relator Geral, Volmir Bohmer e a Comissão de Teses, composta por: Marco 

Antônio Souza Saldanha Junior e Bianca Correa Saldanha. O Presidente saldou a comissão 

executiva do presente evento pela organização da 68ª edição do Congresso Tradicionalista 

Gaúcho. Ainda, o presidente do MTG fez uma alteração na Programação do Congresso, 

informando que a Chegada da Chama Crioula foi transferida para as 19h do dia 10.01.20 

(sexta-feira), bem como que a 1ª Sessão Plenária será realizada no sábado pela manhã 

(11.01.20). Finalizando a Sessão, o Presidente declarou empossados os componentes da 

mesa diretora do Congresso, convidando a todos para que se fizessem presente durante o 

Recebimento da Chama Crioula, e após, a Sessão Solene de Abertura. Como nada mais foi 

tratado, às dezessete horas e vinte e oito minutos (17h28min) foi encerrada a sessão, que 

para constar, eu, Sayonara de Ávila Daniel, Secretária Geral, lavrei a presente ata, digitada 

por Caroline Reolon Scariot e que assinarei juntamente com o Presidente do Congresso.                       


