
MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO 

 

 

Proponentes: Edson da Silva Fagundes, Ivan Fernando Botelho, 

Eduardo Bechoner, Marco Antônio Souza Saldanha Junior, Luiz Clóvis Vieira, 

Roberto dos Santos Ferreira, Lauri Terezinha B. de Almeida, Ana Claudia da 

Silva, Fabiano Vencato, Paulo Roberto Simon, Áureo Moraes Rodrigues, Edgar 

Barnasque dos Santos, Flávio Luis Menezes, Evandro Martins Otero, Marcio 

D´avila Martins, Army João Voos Junior, Carla Elisa Behs, Luce Carmen da 

Rosa Mayer, Rodrigo de Macedo Ramos, Márcio Adir Soares Correa, Everaldo 

Dutra, Rodrigo Bordignon e Gelson Descovi Vargas. 

Proposição: Flexibilização anuidade MTG 2021 

Justificativa:  

Entendendo que   estamos vivendo um ano que se apresenta 

totalmente atípico, onde não se tem se tem previsão sobre o retorno das 

atividades de nossas entidades tradicionalistas. 

Cientes de que as existem dificuldades financeiras expressadas pelos 

Patrões aos Coordenadores e visando evitar que as entidades fiquem 

inadimplentes tanto com MTG-RS, quanto com as Regiões Tradicionalistas 

estamos aqui propondo a flexibilização das anuidades tradicionalistas em 

caráter especial e único para o ano de 2021, e que sejam adotadas as 

seguintes medidas: 

 

a) Que seja mantido para o exercício 2021 o valor fixo da 

anuidade praticado para o exercício 2020, ou seja:  

 

Entidade Plena:        R$ 1.085,43 

Entidade Parcial:      R$    922,61 

Entidade Especial:    R$    542,71 

Entidade Estudantis: R$    108,54 

 

 b) Que as entidades possam ter a opção de pagamento a vista 

ou parcelado; 

  c) Que seja concedido desconto no percentual de 40% para as 

entidades que efetuarem o pagamento integral da anuidade 2021 até o mês de 

fevereiro/21; 
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  d) Para aquelas entidades que optarem pelo pagamento 

parcelado, seja concedido um desconto de 20% no valor, possibilitado o 

pagamento em 04(quatro) parcelas trimestrais, sem acréscimo, mediante 

boleto ou cheque com início em fevereiro; 

  e) Que do valor arrecadado com as anuidades 2021 seja remetido 

as Regiões Tradicionalistas um complemento de 10% a título de ajuda de custo 

para auxilio nos eventos regionais, ou seja, que seja remetido 50% do 

percentual arrecadado. 

 

Sem mais para o momento, agradecemos 

    

 

25 de agosto de 2020. 


