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ATA Nº 03 – SESSÃO SOLENE DE ABERTURA 

 

- 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 vinte horas e trinta e seis minutos (20h36min), teve 

início a Sessão de Instalação do Congresso. Conduzindo o protocolo Juliane da Cruz 

Carvalho e João Vitor Menezes, nomearam as seguintes autoridades componentes da Mesa 

de Honra: Nairioli Antunes Callegaro, Presidente do MTG, Luiz Carlos Rigon, Presidente 

do Congresso; Talita Santana Fracalossi, representante do Prefeito Municipal; Vereador Ivo 

Salvi, representante da Câmara de Vereadores de Lajedo; Luce Carmen da Rosa Mayer, 

Coordenadora da 24ª RT; Jeferson Rogério Valente de Barros, Presidente da Comissão 

Executiva do Congresso; Gabriela Sarturi Rigão, Primeira Prenda do Estado; Micael 

Feliciano Machado Lopes, Peão Farroupilha do Estado; Flávio Antônio Rodrigues e José 

Adair da Silva, Conselheiros do MTG da 24ªRT; César Oliveira, Adido Cultural do Estado e 

Liliana Cardoso, Conselheira Estadual de Cultura. 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 Luiz Carlos Rigon. Após, foram entoados 

pelos presentes, o Hino Nacional Brasileiro e Hino Tradicionalista. Prosseguindo, foi lida a 

Portaria nº 01/2020 que transfere a sede do MTG para a cidade de Lajeado no período do 

Congresso, cujo documento foi entregue pelo Presidente do MTG a representante do Prefeito 

Municipal. Na sequência, fizeram uso da palavra: O Presidente da Comissão Executiva, Sr. 

Jeferson Valente, que cumprimentou aos presentes, saudou as autoridades, agradeceu a 

confiança nele depositada, bem como a ajuda de toda a sua equipe de trabalho e o apoio da 

Prefeitura Municipal. A Sra. Luce Carmen Mayer, Coordenadora da 24ªRT, cumprimentou a 

todos, destacando a alegria em estar realizando o Congresso Tradicionalista nesta Região, 

enaltecendo também o apoio recebido do Governo Municipal, bem como estendendo seu 

agradecimento ao MTG e ao Conselho Estadual de Cultura. A representante da Prefeitura 
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Municipal de Lajeado, reafirmou a parceria do poder público municipal para com as 

entidades tradicionalistas de Lajeado, bem como ressaltou o sucesso dos eventos 

tradicionalistas anteriormente realizados no município, desejando a todos um bom evento. O 

Presidente do Congresso disse da satisfação de estar no município de Lajeado, agradeceu a 

Prefeitura Municipal pela recepção, bem como também agradeceu a Coordenadoria da 24ªRT 

e destacou estar honrado em presidir o 68º Congresso Tradicionalista Gaúcho, agradecendo 

a indicação do Presidente do MTG, ressaltou o trabalho de seus companheiros de mesa 

diretora do congresso e desejou um bom trabalho a todos os presentes. O Presidente do MTG 

cumprimentou a todos os tradicionalistas presentes, em especial as autoridades, agradeceu a 

Coordenadora da 24ªRT pela dedicação, bem como o apoio das autoridades municipais de 

Lajeado, dos Conselheiros Regionais, do Conselho Estadual de Cultura, das Prendas e Peões 

Estaduais presentes e, ainda, ao Presidente do Congresso,  desejando a todos um evento de 

muita paz e muita luz. Logo após, declarou aberto oficialmente o 68º Congresso 

Tradicionalista Gaúcho. Em pé, em sinal de respeito, os presentes entoaram o Hino Nacional 

Brasileiro. Finalizando o Presidente do Congresso convocou a todos para a Primeira Sessão 

Plenária, às nove horas (09h) do dia seguinte. Como nada mais foi tratado, às vinte e uma 

horas e dezessete minutos (21h17min) foi encerrada a Sessão Solene de Abertura, 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.  


