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ATA Nº 02 - RECEBIMENTO DA CHAMA CRIOULA 

 

- 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 dezenove horas (19h), iniciou-se a solenidade de recebimento da 

Chama Crioula, a qual foi conduzida da cidade de São Borja, local do Congresso anterior, pelo 

Diretor de Cavalgadas da 3ª Região Tradicionalista, Sr. Conrrado Henrique de Mattos. Se 

engajaram na condução da Chama, na cidade de Lajeado, cavaleiros representantes da 24ªRT, 

coordenados pelo Diretor de Cavalgadas da referida região, Sr. Davi Muskoff. A seguir, a Chama 

Crioula foi recebida pelas mãos das seguintes autoridades: Sr. Nairioli Antunes Callegaro, 

Presidente do MTG, Sr. Luiz Carlos Rigon, Presidente do 68º Congresso Tradicionalista Gaúcho, Sr. 

Verceli de Oliveira, Presidente da ORCAV e pela Sra. Luce Carmen da Rosa Mayer, Coordenadora 

da 24ªRT. Neste momento, a Chama foi conduzida até o local no qual permanecerá até o 

encerramento das atividades do Congresso. Logo após fez uso da palavra a Coordenadora da 

24ªRT que saudou os presentes, em especial ao Diretor de Cavalgadas da 24ªRT, Sr. Daví Muskoff, 

pelo seu empenho para com a realização da presente solenidade, bem como, agradeceu a todos 

os cavalarianos presentes. Por último, restaram os presentes convocados para a Sessão Solene de 

Abertura às vinte horas. Assim, às dezenove horas e trinta minutos (19h30min) foi encerrada a 

solenidade, 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.                                     

 


