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ATA Nº 07 – 4ª SESSÃO PLENÁRIA 

 

- Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (11.01.2020), 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 dois minutos (20h32min), o 

Presidente do Congresso, Luiz Carlos Rigon, deu por aberta a Quarta (4ª) Sessão Plenária. 

De imediato foi passada a palavra ao Presidente da Assembléia Eletiva, José Alvoni Araújo, 

para a proclamação do resultado da eleição. O Presidente manifestou o seu desgosto pela 

situação que não deveria ter sido criada, esclarecendo que o trabalho do Conselho Diretor da 

Assembleia Eletiva foi o mais transparente possível, seguindo o disposto na Coletânea do 

MTG. Ainda, parabenizou as candidatas pelas belíssimas campanhas realizadas, as quais 

tiveram o respaldo de tradicionalistas de todo o Estado, mostrando a força da mulher gaúcha, 

e por isso merecem todo o respeito. Logo após, informou o resultado da votação nos seguintes 

termos: um mil e sessenta e cinco (1065) votos computados, sendo dois (2) votos brancos, 

três (3) votos nulos e quinhentos e trinta (530) votos para cada uma das chapas, o que 

resultou, portanto, em empate. Dessa forma, com base no artigo 127 do Regulamento Geral 

da Coletânea de Legislação Tradicionalista, pronunciou o Presidente da Assembleia Eletiva 

a vitória da CHAPA DE Nº 01, uma vez que um dos candidatos que compõem a chapa possuí 

78 anos de idade, sendo o mais velho concorrendo a diretoria do MTG. Desta forma, como 

nada mais foi tratado, às vinte horas e quarenta minutos (20h40min) foi encerrada a 4ª Sessão 

Plenária, 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.   


