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ATA Nº 06 - SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO  1 

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um (30/10/2021), nas 2 

dependências do Liv Space, localizado na BR-386, Km 30, bairro Barrilense, no 3 

município de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, às dezoito horas e 4 

trinta e cinco minutos (18:35h), iniciou-se a Sessão Solene de Encerramento do 69º 5 

Congresso Tradicionalista Gaúcho. Com a palavra o Presidente do MTG/RS, Senhor 6 

Manoelito Savaris, ressalta a importância desse momento histórico e que a sessão 7 

solene de encerramento é muito importante e que devemos isso às futuras lideranças. 8 

O Presidente menciona que não há problema na não aprovação de todas as propostas, 9 

mas que ficou chateado pela questão dos beneméritos. Relata que o Conselheiro 10 

Taffarel solicitou por mais de uma vez que os beneméritos pudessem votar e faleceu 11 

fazendo esse pedido. Perguntou aos Conselheiros Beneméritos presentes quem era o 12 

mais idoso. Justificou, pois quer que o Benemérito mais idoso que estiver presente 13 

venha até a mesa e tenha poder de voz falando em nome dos congressistas. O 14 

Conselheiro Benemérito presente com mais idade é o Senhor Aldo de Assis Ribeiro. 15 

Enquanto o Sr. Aldo se dirige à mesa, o Senhor Oscar Gress, em nome da Comissão 16 

Relatora, agradece a confiança depositada pelo Conselho Diretor e pela Diretoria, 17 

agradece à Comissão Executiva e a todos os que estiveram presentes no Congresso. 18 

Tomando a palavra, o Sr. Aldo de Assis Ribeiro fala que esse congresso decidiu que 19 

eles, os beneméritos não são mais tradicionalistas e que a partir daquele momento não 20 

levantou mais o seu cartão. Fala que quando jovem, sempre aprendeu com os mais 21 

velhos e os respeitou e que isso deveria ser lei novamente.  Menciona que costuma ir 22 

nas escolas conversar com as crianças a respeito do tradicionalismo. Retomando a 23 

palavra, o Presidente do Congresso Sr. Flavio Marcolin agradece ao Conselheiro Aldo e 24 

solicita que o secretário geral do congresso Sr. Haroldo Teixeira leia a ata da Segunda 25 

Sessão Plenária que foi aprovada por todos os presentes. O Sr. Marcolin agradece ao 26 

trabalhos da secretaria e encerra a sessão às dezenove horas e cinco minutos 27 

(19:05h). Como nada mais foi tratado e para constar, eu, Haroldo José Teixeira, 28 

Secretário Geral, lavrei a presente ata, que assinarei juntamente com o Presidente do 29 

Congresso. .........................................................................................................................  30 


