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ATA Nº 05 – 2ª SESSÃO PLENÁRIA 

- Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove (12.01.2019), nas 
dependências do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Tropilha Crioula, localizado na Rua 
João Palmeiro número mil e duzentos e dezoito (nº 1218), Centro da cidade de São Borja, 
Estado do Rio Grande do Sul, às nove horas e três minutos (09h03min), o Presidente do 
Congresso, Airto Glademir Toniazzo Timm, deu por aberta a Segunda (2ª) Sessão 
Plenária. Passou a palavra ao Secretário Geral, para a leitura de Atas. Foram lidas e 
aprovadas por unanimidade as seguintes Atas: Número zero dois (nº 02) Recebimento da 
Chama Crioula, número zero três (nº 03) Primeira (1ª) Sessão Plenária e número zero 
quatro (nº 04) Sessão Solene de Abertura. A seguir, passou-se para a HORA DO 
EXPEDIENTE. Manifestou-se Aldo de Assis Ribeiro, Conselheiro Benemérito do MTG. 
Falou da satisfação de estar em São Borja, enalteceu a figura do Presidente Getúlio Vargas, 
bem como Telmo de Lima Freitas e suas músicas, em especial Tempos de Praça. O 
presidente informou que seria concedido o tempo regulamentar de dez (10) minutos para a 
apresentação da proposta para sediar o próximo Congresso, apresentada e defendida pela 
Coordenadora da Vigésima Quarta Região Tradicionalista (24ª RT), Luce Carmen da Rosa 
Mayer. Houve ainda a manifestação favorável de José Adair da Silva do CTG Tropilha 
Farrapa e Jéssica Thaís Herrera, 1ª Prenda do Estado. Ficou aprovada a realização do 
Congresso Ordinário do ano de dois mil e vinte (2020), na Vigésima Quarta Região 
Tradicionalista (24ª RT), em cidade a ser definida posteriormente. O Presidente informou 
que seriam apresentadas as Propostas sobre o Objetivo Anual para o corrente ano, mas que 
a votação dos temas será no final, um a um. Com a palavra o Relator Geral nominou a 
primeira proposta: PROPOSIÇÃO Nº 03 – OBJETIVO ANUAL PARA 2019. AUTOR: 
Fabiano Vencato da Silva, Coordenador da 12ª Região Tradicionalista. RESUMO: Sugere 
como Objetivo para 2019, o Tema “MTG 2019 – Com Paixão e por Paixão, na busca do 
resgate e valorização de nossos antepassados”. JUSTIFICATIVA DO AUTOR: Justifica que 
“No ano de 2018 o Rio Grande do Sul perdeu o seu maior símbolo, João Carlos D´Avila 
Paixão Côrtes, para nós tradicionalistas um ícone, o precursor de tudo o que vivenciamos 
em tempos atuais.” RELATORA: Maria Izabel Trindade de Moura. PARECER: 
Favorável. PROPOSIÇÃO Nº 04 – OBJETIVO ANUAL PARA 2019. AUTORES: 
Carlos Humberto Vasques da Conceição e Ilva Maria Borba Goulart, Vice-Coordenador e 
Coordenadora da 4ª Região Tradicionalista, respectivamente. RESUMO: Sugerem como 
Objetivo para 2019, o Tema “O Rio Grande do Sul com suas belezas naturais, sua arte e 
tradição”. Entendem os autores, que “o Tema propõe a valorização, bem como a 
preservação e a conscientização sobre o ambiente que vivemos, espelhados em nossas 
raízes culturais para cultivarmos e cultuarmos de geração em geração”. JUSTIFICATIVA 
DOS AUTORES: Enfatizam que “é uma oportunidade de reviver a preservação e 
manifestar a cultura açoriana, espanhola, africana, alemã, italiana, polonesa enfim os povos 
que contribuíram na formação de nossa matriz cultural”. RELATORA: Maria Izabel 
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Trindade de Moura. PARECER: Favorável com a sugestão de inserir o Tema nos “Festejos 
Farroupilhas”. MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS AO PARECER: Luciana Rolim, 
Coordenadora da Vigésima 20ª RT e Gilcéia de Lurdes Souza do DTG Lenço Colorado da 
1ª Região Tradicionalista. O Presidente propôs e foi aprovada, a continuação desta Plenária 
até às onze horas (11h), quando será iniciada a Terceira (3ª) Sessão com a Palestra sobre as 
Missões com o palestrante Professor Muriel Pinto. PROPOSIÇÃO Nº 05 – OBJETIVO 
ANUAL PARA 2019. AUTORA: Gilcéia de Lurdes Souza, do DTG Lenço Colorado da 1ª 
Região RESUMO: Sugere como Objetivo para 2019, o Tema “MTG no mundo digital: 
Tecnologia como ferramenta de integração e difusão de nossa Tradição, Cultura e Valores”. 
Enfatiza a autora que “buscamos nas gerações mais experientes e vividas nossa história, 
neste tema proposto para 2019, voltamos a buscar nas gerações passadas o registro agora 
digital de nossa história, para as entidades tradicionalistas o registro em blogs”. 
JUSTIFICATIVA DA AUTORA: Justifica que “Não perderemos a nossa tradição em nossos 
encontros em grandes rodas de chimarrão, mas faremos o resgate em vídeo nestes 
momentos, teremos mais tempo para vivenciar nossa entidade, nosso galpão e faremos com 
que o MUNDO conheça nossa contribuição para o Movimento e a nova geração saiba que 
teve uma geração passada e qual foi ela. Não perderemos nossa essência. Iremos despertar 
novos tradicionalistas”. Faz ainda sugestões de como se utilizar da tecnologia, para 
Conselheiros, Coordenadores e Diretoria do MTG. RELATOR: Alessandro Gradaschi. 
PARECER: Favorável. MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS AO PARECER: Luise 
Moraes, Conselheira do MTG, João Batista Correa do DTG Tropeiros de Ouro Negro. 
PROPOSIÇÃO Nº 08 – OBJETIVO ANUAL PARA 2019. AUTORAS: Alana Perineto 
Biasi e Helenara Perineto Biasi. RESUMO: Sugerem como Objetivo para 2019, o Tema “O 
uso das tecnologias em prol do tradicionalismo”.  Objetivam: “Evitar que o nosso 
movimento tenha sua imagem denegrida através das redes sociais; Mostrar que a 
tecnologia, usada de forma correta, pode ser uma ferramenta muito útil para o 
tradicionalismo”. Sugerem ações nas entidades, conscientização dos tradicionalistas e ainda 
estender o projeto até às escolas. JUSTIFICATIVA DAS AUTORAS: Justificam e 
concluem que “As redes sociais são ferramentas importantes e práticas para a nossa vida, 
porém somente quando usadas de forma correta e moderada, pensando na outra pessoa que 
está através da tela de um celular ou computador. É ai que entra o papel do movimento 
tradicionalista”. RELATOR: Alessandro Gradaschi. PARECER: Favorável, com a 
sugestão de fusão das duas Propostas e aceito pelos autores, ficando definido que o 
Tema será “MTG no mundo digital: Tecnologia como ferramenta de integração e difusão 
de nossa Tradição, Cultura e Valores”, da Proposta de Gilcéia de Lurdes Souza. 
PROPOSIÇÃO Nº 06 – OBJETIVO ANUAL PARA 2019. AUTORES: Robson Thomas 
Ribeiro, Eduarda Teixeira Streck, Guilherme de Abreu Machado e Luana de Moura. 
RESUMO: Sugerem como Objetivo para 2019, o Tema “A negritude na construção 
sociocultural gaúcha: Uma referência à trajetória e situação do negro no Rio Grande do Sul. 
Abordam os aspectos sociais e culturais da comunidade afro-rio-grandense, numa pesquisa 
de várias folhas sobre o assunto”. JUSTIFICATIVA DOS AUTORES: Na justificativa os 
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autores enfatizam que “O MTG tem um grande compromisso para com a sociedade em 
especial a comunidade afro, no que diz respeito à luta contra o racismo e valorização da 
cultura afro brasileira e afro gaúcha, no sentido de estar dando mais entrada e 
protagonismo.” Os Autores apresentaram um vídeo com depoimentos sobre o assunto. 
RELATOR: Gelson Descovi Vargas. PARECER: Favorável. MANIFESTAÇÕES 
FAVORÁVEIS AO PARECER: Jéssica Thaís Herrera, 1ª Prenda do Estado; José Valdir 
Correa do CTG Tríplice Aliança da 4ª RT; Gilcéia de Lurdes Souza do DTG Lenço 
Colorado da 1ª Região Tradicionalista. MANIFESTAÇÕES CONTRÁRIAS AO 
PARECER: Fabiano Vencato da Silva, Coordenador da 12ª RT, lembra que a proposta já 
está aprovada como Moção no ano de 2014, mas falta trabalhar o tema; Adão Celir Garcia 
da Motta do CTG Porteira Velha da 30ª RT, é contra o parecer, mas reafirmou não ser 
contra a negritude. Finalizando às onze horas e vinte e oito minutos (11h28min) o 
Presidente convocou todos para a Terceira (3ª) Sessão Plenária, que iniciará com a palestra 
prevista,  que para constar, eu, Paulo Roberto de Fraga Cirne, Secretário Geral, lavrei a 
presente Ata, digitada por Ivonete Beatriz da Silva e Silva e que assinarei juntamente com o 
Presidente do Congresso.  
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