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ATA Nº 06 – 3ª 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 onze horas e trinta e sete minutos (11h37min), o 
Presidente do Congresso, Airto Glademir Toniazzo Timm, deu por aberta a Terceira (3ª) 
Sessão Plenária. HORA DO EXPEDIENTE: Marco Antônio Souza Saldanha Júnior, 
Diretor do Departamento Jovem do MTG, convoca para Assembléia Eletiva do 
Departamento Jovem, às treze horas e trinta minutos (13h30min), no Hotel Obino; Gelson 
Descovi Vargas, Vice-Presidente de Cultura do MTG informa que o 31º Entrevero Cultural 
de Peões teve alterada a data para dias vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete de abril (25, 
26 e 27.04) do corrente ano, na cidade de Rio Grande. O Presidente solicitou a primeira 
vice-presidente do Congresso, Vera Lúcia Menna Barreto para fazer a leitura do currículo 
do palestrante, Professor Muriel Pinto, que falará sobre o Tema Missões. Ao final da 
palestra o Presidente passou a palavra ao 2º Vice-Presidente, Carlos Alberto Robalo Ayres 
para agradecer ao Palestrante. O presidente suspendeu a 3ª SESSÃO PLENÁRIA¸ para o 
almoço às doze horas e quatorze minutos (12h14min) para reiniciar às treze horas e trinta 
minutos (13h30min). Reiniciada a 3ª Sessão às treze horas e vinte e sete minutos 
(13h27min). O Secretário Geral fez a leitura da Ata número zero cinco (nº 05), Segunda 
(2ª) Sessão Plenária, que foi aprovada por unanimidade. HORA DO EXPEDIENTE: 
Luciana Rolim, Coordenadora da 20ª RT, convidou os tradicionalistas a participarem do 
Acendimento Oficial da Chama Crioula na cidade de Tenente Portela, neste ano de dois 
mil e dezenove (2019); Rui Francisco Pereira Rodrigues do CTG Presilha do Pago, que 
denunciou a participação de entidade tradicionalista filiada, em evento organizado por uma 
entidade não filiada, na cidade de Santana do Livramento. Com a palavra o Relator Geral 
nominou a primeira proposta: PROPOSIÇÃO Nº 07 – OBJETIVO ANUAL PARA 2019. 
AUTORES: Micael Feliciano Machado Lopes e Muriel Machado Lopes, da 5ª Região 
Tradicionalista. RESUMO: Sugerem como Objetivo para 2019, o Tema “Todo gaúcho vem 
do campo – o homem do campo como substância basilar da sociedade gaúcha.” Segundo os 
autores, a proposta é “para que os novos governantes olhem mais para o interior de nosso 
estado, por bem dizer o coração do nosso amado Rio Grande do Sul e, para que possamos 
valorizar este homem e sua cultura, principalmente no que tange à agricultura, ...”. 
JUSTIFICATIVA DOS AUTORES: Justificam “que prestigiando as tradições gaúchas e 
prestando assistência moral e social ao homem do campo, o Tradicionalismo estará 
contribuindo de maneira inestimável para a solução do problema que ora sufoca a nossa 
vida econômica: o êxodo rural, a crise agrícola que nos assola e é vigente, coisa que os 
populares urbanos, embora sufocados pelas más notícias políticas e econômicas ainda não 
conseguem assimilar com a clareza necessária”. Finalizam sugerindo atividades sobre o 
tema. RELATOR: Nicanor Castilhos. PARECER: Favorável. MANIFESTAÇÕES A 
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FAVOR DO PARECER: Flávio Antônio Rodrigues, Relator Geral, que comparou os 
rodeios campeiros antigos com os realizados atualmente; Aldo de Assis Ribeiro, 
Conselheiro Benemérito do MTG, sugere que as entidades abram as portas para as crianças 
e organizem comissões para que as propostas e temas aprovados nos Congressos sejam 
realmente trabalhados. Falou ainda sobre a forma de realização dos rodeios campeiros mais 
antigos. MANIFESTAÇÕES CONTRÁRIAS AO PARECER: Robson Thomas Ribeiro do 
CTG Tropilha Crioula. O Presidente encerrou a 3ª Sessão Plenária às quatorze horas e 
quarenta minutos (14h40min), convidando para a próxima Sessão à seguir. E 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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