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ATA Nº 06 – 3ª 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 dezessete horas e vinte e quatro minutos 

(17h24min), o Presidente do Congresso, Luiz Carlos Rigon, deu por aberta a Terceira (3ª) 

Sessão Plenária. Após, com a palavra o Relator Geral nominou a primeira proposta: 

PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE PODER DE VOTO AS 2ª E 3ª PRENDAS E 2º 

E 3º PEÕES ESTADUAIS NA CONVENÇÃO TRADICIONALISTA, esclarecendo se 

tratar de proposta enviada diretamente da Convenção para o Congresso. Passada a palavra ao 

Sr. Paulo Roberto de Fraga Cirne, o mesmo esclareceu que o artigo 31 do Estatuto do MTG 

regulamenta apenas o voto da 1ª  Prenda e do 1º Peão na Convenção Tradicionalista, sendo 

assim propôs que se fosse avaliado o tema neste Congresso, sendo votado no ano seguinte, 

destacando que acredita que a presente proposta proporciona que o jovem participe das 

decisões, assim como participe das atividades. Por sua vez, a Srta. Gabriela Sarturi Rigão, 

fez uso da palavra explicando o objetivo da proposta e afirmando que a mesma é embasada 

na ideia de que cada vez mais a juventude está ativa, sendo necessário ampliar a sua 

participação nas decisões. Colocada em aprovação a proposta, conforme alterações sugeridas 

pelo Sr. Paulo Roberto de Fraga Cirne, foi aprovada com unanimidade. Após, passou-se a 

palavra para a Srta. Caroline Reolon Scariot que fez a leitura da Ata número zero cinco (nº 

05), Segunda (2ª) Sessão Plenária, que foi aprovada por unanimidade. Realizada também a 

comunicação do seguinte resultado da Assembleia Eletiva do Departamento Jovem 

Central: Diretor, Victor Matheus Machado e Vice-Diretor, César Augusto Bertani Gomes; 

Assessor de Mídias Digitais, João Pedro Mendonça Prestes; Assessor de Eventos, Marcel 

Lorenzo de Pauli Heinrich; Assessoras de Assuntos Internos, Jéssica Thaís Herrera e Isadora 

Santin Fochi; Primeira (1ª) Inter-região: Maicon Andrei da Costa e Caroline Bianca 

Dillenberg. Segunda (2ª) Inter-região: Carla Eduarda Pinheiro e Karoline Paola Teixeira 
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Coio. Terceira (3ª) Inter-região: Eduardo Dias Vieira e Paulo Bastos Junior. Quarta (4ª) Inter-

região: William Defendi Minozzo e Jonas José Viccari. Nesse momento, o Presidente do 

Congresso passou a palavra ao Presidente do MTG para apresentação da Prestação de 

Contas do ano de dois mil e dezenove (2019), que apresentou seu relatório. Em seguida, fez 

uso da palavra o Sr. Firmo Farias Santos para apresentar o parecer da junta fiscal do balanço 

geral e demonstrativos de contas. Após, o Presidente do Congresso colocou em votação, 

tendo sido APROVADO COM 24 VOTOS A FAVOR 18 VOTOS CONTRÁRIOS. Logo 

após, a Sra. Gilda Galeazi, Coordenadora da 7ªRT, manifestou-se no sentido de que está 

sendo pressionada pelas entidades de sua região que estão pagando pelo jornal ECO da 

Tradição, porém desde maio não estão recebendo. Ainda, informou que não lhes foi 

possibilitado o acesso a documentação relativa à prestação de contas apresentada pelo 

Presidente do MTG. Por sua vez, o Conselheiro do MTG, Sr. Manoelito Savaris, manifestou 

descontente com o relatório administrativo financeiro da gestão 2019. Se referiu a 

manifestação da Coordenadora que não foi respondida, solicitando que o Presidente do 

Congresso tomasse uma atitude em relação a situação, afirmando que fica registrado como 

mais um capítulo ruim da história do Movimento. Na sequência, o Conselheiro Alessandro 

Gradaschi, fez uso da palavra e afirmou concordar com as colocações apresentadas 

anteriormente, contudo ressalvando que discorda com a cobrança dirigida ao Presidente do 

Congresso pelo Conselheiro Manoelito, visto não ser de responsabilidade deste a prestação 

de contas anual, mas sim do Presidente do MTG. Também se manifestou o Sr. Firmo Farias 

Santos, dizendo que no dia de ontem lhe foi entregue os documentos relativos à prestação de 

conta, sendo que hoje durante o dia houve reunião da Junta Fiscal para o fechamento e 

aprovação das contas, por esse motivo não há nada impresso. Restou registrado também que 

foram realizadas duas chamadas ao Sr. José Alciomar de Castro para esclarecimentos em 

duas proposições enviadas por este ao Congresso, contudo não havendo o comparecimento 

do mesmo, as propostas não foram enviadas para aprovação. Finalizando a sessão às 

dezenove horas e treze minutos (19h13min), que para constar, eu, Sayonara de Ávila Daniel, 
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Secretária Geral, lavrei a presente ata, digitada por Caroline Reolon Scariot e que assinarei 

juntamente com o Presidente do Congresso. 

 


