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ATA Nº 05 – 2ª 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 quatorze horas e quatorze minutos (14h14min), o 

Presidente do Congresso, Luiz Carlos Rigon, deu por aberta a Segunda (2ª) Sessão 

Plenária, de imediato, passou a palavra a Srta. Caroline Reolon Scariot que procedeu a 

leitura da Ata número zero quatro (nº 04), Primeira (1ª) Sessão Plenária, que foi aprovada 

por unanimidade. Na sequência, o Presidente declarou Instalada a Assembleia Geral 

Eletiva para a escolha do Conselho Diretor, colocando em votação o nome de José Alvoni 

Araújo, da 27ªRT, o que foi aprovado. Concedida a palavra ao Presidente da Assembleia, 

este nominou a seguinte equipe de trabalho para a votação: Gelson Descovi Vargas, da 

30ªRT, Paulo César Fritsch, também da 30ªRT, Márcia Monteiro, da 12ªRT, Dilceu Luiz 

Rizzotto, da 7ªRT. Após a instalação, iniciou-se o período de comunicações: Fazendo uso 

da palavra, a Coordenadora da 21ªRT, Silvania Affonso, convidou a todos para o 

Acendimento da Chama Crioula, bem como, Micael Feliciano Machado Lopes, 1º Peão 

Farroupilha, acompanhado da Gestão de Peões, Gurias e Piás Estaduais, convidou a todos 

para o 32º Entrevero Cultural de Peões do Estado. Ainda, a 1ª Prenda do Rio Grande do Sul, 

Gabriela Sarturi Rigão, juntamente as demais prendas estaduais, estendeu o convite para a 

50ª Ciranda Cultural de Prendas, a todos os presentes. Também fez uso da palavra o Sr. Celso 

Ramos Machado, que falou sobre o falecimento da primeira mulher a ser patroa de uma 

entidade tradicionalista, a Sra. Dilce Gonçalves Machado. Logo após, Aldo de Assis Ribeiro 

se manifestou, parabenizando os autores da tese apresentada e aprovada nesse Congresso. 

Por último, Emiliano Limberguer fez uso da palavra para relembrar a ocorrência de um fato 

histórico: a reza do TE DEUM em Caçapava do Sul, pelo fim da Revolução Farroupilha, 

pedindo a aprovação de uma moção sobre tal assunto, a qual foi negada pelo Presidente do 

Congresso em virtude da mesma não ter sido apresentada em tempo hábil. Após, com a 
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palavra o Relator Geral nominou a primeira proposta: PROPOSIÇÃO Nº 05 – TEMA 

ANUAL PARA 2020: O RIO GRANDE FARROUPILHA NA TRILHA DO 

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

RESUMO: Sugere como tema anual para o ano de 2020, “O Rio Grande Farroupilha na 

Trilha do Turismo”, para que sejam trabalhadas as Regiões Tradicionalistas, mapeando as 

rotas turísticas, incluindo os Centros de Tradições Gaúchas, promovendo e divulgando a 

cultura e o turismo, de modo a fomentar o crescimento socioeconômico do estado. 

JUSTIFICATIVA DA AUTORA: Justifica-se a apresentação da presente proposta nos 

itens I, II e III da Carta de Princípios, os quais destacam o dever dos tradicionalistas em 

auxiliar o Estado, cultuar e difundir a nossa história e promover uma retomada de consciência 

dos valores morais do gaúcho, bem como na apresentação do Plano de Ação Social do MTG, 

onde resta esclarecido que devem ser, as entidades tradicionalistas, uma escola de 

comportamento ético e social. RELATOR: Rafael Luciano Scarton, que apresentou parecer 

favorável. MANIFESTAÇÃO DA AUTORA: Manifestou-se a autora no sentido de que 

pretende realizar um mapeamento da cultura popular do nosso Estado, com o intuito de 

auxiliar na localização dos CTG’s e na divulgação das atividades realizadas dentro dessas 

entidades. Propôs ainda que as entidades trabalhem agregadas com as prefeituras municipais. 

PROPOSIÇÃO Nº 07 – TEMA ANUAL PARA 2020: TODO GAÚCHO VEM DO 

CAMPO – “AS FAMÍLIAS CAMPESINAS COMO SUBSTÂNCIA BASILAR DA 

SOCIEDADE SUL RIOGRANDENSE”. AUTORES: Micael Feliciano Machado Lopes 

e Muriel Machado Lopes. RESUMO: Sugerem os autores, como tema anual para 2020, 

“Todo Gaúcho Vem do Campo – “As Famílias Campesinas Como Substância Basilar da 

Sociedade Sul Riograndense”, com o objetivo de envolver todos os departamentos, 

enaltecendo a figura do homem campeiro e das famílias rurais, que vivem do campo, da 

agricultura e da pecuária, proporcionando visibilidade aos mesmos. JUSTIFICATIVA DOS 

AUTORES: A presente proposta se justifica nos itens I, VII e XXIX da Carta de Princípios, 

na Tese “O Sentido e o Valor do Tradicionalismo”, de Luís Carlos Barbosa Lessa, e “O 

Sentido e o Alcance Social do Tradicionalismo”, de Jarbas Lima. RELATOR: João Vitor 
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Menezes, que apresentou parecer favorável à proposta. MANIFESTAÇÕES: O Sr. Marco 

Saldanha manifestou-se favoravelmente a proposta, destacando a importância de 

preservarmos a essência do gaúcho e o papel dos Entreveros Culturais de Pões no resgate 

dessa essência, bem como que este é um tema que também trabalha a família dentro das 

entidades. Por sua vez, a Sra. Gilcéia Souza fez uso da palavra e se mostrou contrária a 

proposição, afirmando ser um tema separatista, pois nem todo o gaúcho vem do campo. Em 

contra partida, manifestou-se o Coordenador da 12ªRT, Fabiano Vencato, o qual se disse 

favorável a proposta, por ser um complemento do tema já trabalho no ano de 2015, bem como 

destacou que “mesmo não vindo do campo, a minha origem está lá”, e afirmou que existem 

atividades campesinas que estão morrendo, sendo desconhecidas pelos jovens. 

PROPOSIÇÃO Nº 06 – TEMA ANUAL PARA 2020: MTG, SUSTENTABILIDADE E 

AS NOVAS GERAÇÕES. AUTOR: Lucas Oliveira. RESUMO: Sugere para o ano de 

2020 o tema “MTG, Sustentabilidade e as Novas Gerações”, buscando ensejar mudanças em 

três pilares distintos: Econômico, Social e Meio Ambiente, trabalhando todos os problemas 

que a sociedade enfrenta atualmente. JUSTIFICATIVA DO AUTOR: O tema justifica seus 

objetivos principais nas teses: O Sentido e o Valor do Tradicionalismo, de Barbosa Lessa, O 

Sentido e o Alcance Social do Tradicionalismo, de Jarbas Lima, na Carta de Princípios e no 

Artigo 11 do Estatuto do MTG. RELATORA: Gabriela Sarturi Rigão, que apresentou 

parecer favorável à proposta. MANIFESTAÇÕES: A Sra. Tainá Venezuela manifestou-

se favoravelmente a proposta, destacando que o Movimento tem urgência em aderir a 

sustentabilidade. De igual maneira, a jovem Tamara Trentini Rigo, também se disse favorável 

a proposta. Ainda, o Sr. João Guterres também apresentou opinião favorável, citando 

exemplos de aplicações praticas do tema já realizadas em entidades tradicionalistas. Na 

sequência o Presidente iniciou a votação para a escolha do Tema, que teve o seguinte 

resultado: - O Rio Grande Farroupilha na Trilha do Turismo: dez (10) votos; Todo Gaúcho 

Vem do Campo – “As Famílias Campesinas Como Substância Basilar da Sociedade Sul 

Riograndense”: oitenta e quatro (84) votos; MTG, Sustentabilidade e as Novas Gerações: 

cento e dezoito (118) votos que foi a escolhida como Tema Anual para o corrente ano. 
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Após, o Presidente do Congresso passou a palavra ao Coordenador da 12ªRT que pões a 

disposição a cidade de Canoas para sediar a 69ª Edição do Congresso Tradicionalista 

Gaúcho, no ano de 2021. Colocado em votação pelo Presidente, foi aprovado por 

unanimidade. Por fim, aberto período de comunicação, as Prendas Estaduais Gestão 

2019/2020 convidaram a todos para o 33º Seminário Estadual de Prendas. Finalizando a 

sessão às dezessete horas e vinte e três minutos (17h23min), 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. 

  


