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ATA Nº 04 – 1ª 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 nove horas e vinte e quatro minutos (09h24min), o 

Presidente do Congresso, Luiz Carlos Rigon, deu por aberta a Primeira (1ª) Sessão 

Plenária. Passou a palavra à Srta. Caroline Reolon Scariot, para a leitura das Atas de 

números zero um (01), zero dois (02) e zero três (03), referentes a Sessão Preparatória, ao 

Recebimento da Chama Crioula e a Sessão Solene de Abertura, as quais foram 

aprovadas por unanimidade. Com a palavra o Presidente do Congresso nominou a primeira 

proposta: PROPOSIÇÃO Nº 04 – CRIAÇÃO DO MOMENTO ESPIRITUAL em 

homenagem aos tradicionalistas que faleceram no ano anterior ao Congresso. 

AUTORA: Gilcéia de Lurdes Souza, do CTG Potreiro da Várzea da 1ª Região. RESUMO: 

Sugere a extinção do patrono espiritual e a criação de um Momento Espiritual onde seja 

exibido um vídeo com os tradicionalistas queridos pelas RT’s que faleceram no ano anterior, 

bem como um momento de silêncio onde possamos relembrar dos nossos entes queridos. 

JUSTIFICATIVA DA AUTORA: Justifica que todo e qualquer tradicionalista, 

independente de posição social ou idade, contribui para o crescimento do MTG, através de 

seu CTG e sua RT, fazendo o MTG melhor e maior. RELATOR: Rafael Luciano Scarton. 

PARECER: Favorável, solicitando apenas o aval da proponente para alterar a proposta no 

que tange a extinção do Patrono Espiritual, tendo em vista que tal instituto não se encontra 

regulamentado pela coletânea, sendo facultativa a sua fixação. MANIFESTAÇÃO DA 

AUTORA: Concorda com o parecer do relator, autorizando a modificação da proposição, 

bem como, com o auxílio de mídias, apresentou os tradicionalistas falecidos no ano de 2019. 

MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL AO PARECER: O Sr. Paulo Roberto de Fraga Cirne 

se disse favorável a ideia, questionando apenas quanto a viabilidade da aplicação da mesma, 

argumentando que se faz necessário que seja esclarecido como será realizado o trabalho de 
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organização do Momento Espiritual em cada edição do Congresso. Aberta a votação restou 

aprovado o Parecer e aprovada a proposta com 160 votos favoráveis e 14 votos contrários. 

PROPOSIÇÃO Nº 02 – PROJETO DE ALTERAÇÃO NO PERÍODO E FORMA DE 

ELEIÇÃO, COM ALTERNÂNCIA NA REALIZAÇÃO DO CONGRESSO E DA 

CONVENÇÃO DO MTG/RS. AUTOR: Paulo Roberto de Fraga Cirne, integrante da 

Estância da Poesia Crioula (Porto Alegre), Primeira Região Tradicionalista (1ª RT). 

RESUMO: Sugere a modificação do tempo de duração dos mandatos da Diretoria do MTG, 

Conselho Diretor, Junta Fiscal e Coordenadorias Regionais, para dois anos, bem como a 

alternância da realização do Congresso Tradicionalista e da Convenção Tradicionalista, 

sendo o primeiro realizado em um ano, e o outro, no ano seguinte. Ainda, que a eleição do 

Conselho Diretor do MTG seja realizada nas Regiões Tradicionalistas, por ocasião da eleição 

do Coordenador. JUSTIFICATIVA DO AUTOR: Justifica que tal proposta de alteração de 

Estatuto fora apresentada anteriormente por Hélio Ferreira, no ano de 2018, no Congresso 

São Jerônimo, contudo, apesar de aprovada, a efetivação desta proposta não se concretizou, 

bem como pela necessidade e viabilidade da alteração pleiteada. RELATOR: Gelson 

Descovi Vargas. PARECER: O relator se manifestou favorável a apresentação da proposta 

em forma de Moção. MANIFESTAÇÕES: A Sra. Gilcéia de Souza fez uso da palavra para 

ler uma manifestação da tradicionalista Dinara Xavier da Paixão, que assim se manifestou, 

na integra: “ Observa-se que a proposta, na realidade, pode ser subdividida em 09 propostas 

diferentes, as quais precisam ser avaliadas em separado, tendo em vista as implicações 

decorrentes da aprovação de cada uma delas. As propostas são: 1. Mandato da Diretoria 

do MTG passa de um para dois anos; 2. Mandato dos conselheiros titulares permanece dois 

anos (não fala na alternância para continuidade, que é o modelo administrativo 

tradicionalmente empregado); 3. Mandato de conselheiros suplentes passa de um para dois 

anos; 4. Mandato de integrantes da Junta Fiscal passa de um para dois anos; 5. Mandato 

de coordenadores passa de um para dois anos; 6. Realização do Congresso a cada dois 

anos; 7. Realização da Convenção a cada dois anos; 8. Alternância entre congresso e 

convenção; 9. Que o Conselho Diretor tenha uma nova formação, tendo seus representantes 
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eleitos em cada região, junto com o Coordenador Regional. O autor reconhece, em sua 

conclusão, que NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE QUALQUER DELIBERAÇÃO sobre suas 

propostas no 68º Congresso, solicitando, apenas, que os congressistas “aprovem a 

determinação para as providências e estudos, a serem apreciadas no próximo Congresso ou 

num Congresso Extraordinário específico”. Ou seja, o plenário do 68º Congresso não está 

sendo solicitado a analisar o mérito ou viabilidade de cada proposta. Assim, entendo que a 

solicitação tem igual teor à proposta que foi aprovada no Congresso Tradicionalista em 

2018, a qual não foi colocada em prática pela Diretoria do MTG nos anos de 2018 e 2019. 

Lembro-me de, em janeiro de 2018, ter me disponibilizado para auxiliar nos estudos e 

debates, mas nunca fui procurada. Continuo interessada em trabalhar nesse tema, por 

considerá-lo extremamente relevante para o tradicionalismo gaúcho”. Logo após, o 

Conselheiro do MTG, Sr. Alessandro Gradaschi, se manifestou no mesmo sentido para 

lembrar que a proposta já foi aprovada em Congresso anterior, motivo pelo qual a mesma 

deve ser somente efetivada, sendo favorável ao parecer apresentado pelo relator. 

MANIFESTAÇÃO DO AUTOR: O Sr. Fraga Cirne disse da importância de se montar uma 

comissão de estudos e se colocou à disposição para integrar a mesma. Por fim, novamente 

com a palavra o relator, este sugeriu que a proposta fosse levada a Congresso Extraordinário, 

junto com a Convenção Tradicionalista de 2020. VOTAÇÃO: Aprovado o Parecer e 

aprovada a proposta por 306 votos favoráveis e 02 votos contra. PROPOSIÇÃO Nº 03 – 

(TESE) OS NOVOS DESAFIOS DOS NOVOS TEMPO: POR UM 

TRADICIONALISMO HUMANIZADOR. AUTORES: Henrique Pereira Lima e Hélio 

Antônio Ardenghi Boeri. RESUMO: A referida tese trata-se de um documento destinado a 

reflexão, para que façamos um tradicionalismo mais justo e igualitário, despertando-nos para 

a realidade atual por que passa nosso Movimento, bem como com vistas a nos 

reaproximarmos dos princípios e fundamentos do MTG e nos movimentarmos de acordo com 

o que a realidade atual nos exige. JUSTIFICATIVA DOS AUTORES: Justifica-se a 

presente proposição na crença de que em 2020 o Movimento Tradicionalista Gaúcho tem 

maiores e melhores condições de promover valores humanos fundamentais. RELATOR: 
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Marco Saldanha. PARECER: Favorável. MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS AO 

PARECER: A Sra. Mirelle de Faria Hugo, vice-presidente de cultura do MTG, fez uso da 

palavra e se mostrou favorável à aprovação da tese, dizendo da sua felicidade em ver 

novamente teses como esta sendo apresentadas no Congresso, e ainda destacando o 

embasamento teórico trazido pelos autores, os quais apresentam uma rica bibliográfica, e 

parabenizando a ação humanitária realizada pela 24ªRT neste vento. No mesmo sentido, a 

Sra. Gilcéia Souza se manifestou favorável a aprovação, parabenizando os autores, afirmando 

que o presente documento sai da zona de conforto dos tradicionalistas, deixando seu apelo 

para que todos leiam a tese em análise. VOTAÇÃO: Aprovado o parecer e aprovada a 

proposta por unanimidade. Logo após, o Presidente do Congresso abriu a plenária para 

assuntos gerais, momento em que fez uso da palavra o Sr. Anderson Teles, o qual busca apoio 

na campanha de arrecadação de dinheiro para auxiliar o tratamento de sua filha Lívia. Ainda, 

Marco Aurélio Munhos e Deolí Graff apresentaram o livro “O Bento” para todos os 

congressistas presentes. A seguir, representantes do Departamento Jovem Central abriram as 

inscrições para as chapas que desejam concorrer à presidência do departamento. Finalizando 

a sessão às onze horas e trinta e nove minutos (11h39min) o Presidente convocou todos para 

a Segunda Sessão Plenária às quatorze horas (14h), 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. 

                             

 


