MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO - MTG

DIRETRIZ REGULAMENTADORA PARA COMPOSIÇÃO DA
GALERIA “RECANTO DOS IMORTAIS”
Diretriz aprovada na 84ª Convenção Tradicionalista
Gaúcha, realizada em 29 de julho de 2017, na
cidade de Lagoa Vermelha, no CTG Alexandre Pato.
A presente Diretriz tem por finalidade estabelecer regras para a definição de nomes
para comporem a galeria denominada “RECANTO DOS IMORTAIS”, existente na
sede do MTG.
Art. 1º - O Recanto dos Imortais foi criado pelo Congresso Tradicionalista Gaúcho
reunido em janeiro de 2006, pela 52ª vez, na cidade de Cachoeirinha.
Art. 2º - Integram, até a edição desta Diretriz, o Recanto, os seguintes Imortais:
Glaucus Saraiva, Luiz Carlos Barbosa Lessa, Cyro Dutra Ferreira e Wilmar Winck
de Souza.
Art. 3º - Novos integrantes do Recanto, somente serão definidos pelo Congresso
Tradicionalista Gaúcho, em apreciação de parecer apresentado por comissão
especial assim composta:
I – O vice-presidente de Cultura do MTG;
II – Dois Conselheiros Beneméritos do MTG;
III – Dois Conselheiros Titulares do MTG.
Art. 4º - O Relator Geral do Congresso somente receberá a proposição e indicará
os membros da comissão especial se o nome do indicado atender aos seguintes
requisitos prévios:
I – Ter participação efetiva no Movimento pelo tempo mínimo de 50 anos.
II – Ter exercido, no mínimo, um dos seguintes cargos: patrão de entidade plena,
coordenador regional ou Conselheiro Titular do MTG;
III – Não ter sofrido qualquer condenação ética nos níveis regional ou estadual;
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IV – Ser reconhecido como líder ou modelo a ser seguido no nível estadual ou
nacional, atuando no sentido de colaborar de forma decisiva no fortalecimento do
Movimento Tradicionalista Gaúcho;
V – Ter deixado pelo menos uma publicação importante o Movimento e seu
desenvolvimento, em qualquer das suas áreas de atuação;
Art. 5º - Pela sua importância histórica, os integrantes do Piquete da Tradição,
também conhecido pelo “Grupo dos 8”, que já faleceram, além de Cyro D. Ferreira
que já se encontra no Recanto, passam a integrar o espaço dos Imortais.
Parágrafo único – os integrantes do Piquete da Tradição ainda vivos passarão a
integrar o Recanto, automaticamente, quando dos seus passamentos.

Nairioli Antunes Callegaro
Presidente
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