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ATA Nº 05 - SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA 1 

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um (30/10/2021), nas 2 

dependências do Liv Space, localizado na BR-386, Km 30, bairro Barrilense, no 3 

município de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, às quinze             4 

horas e vinte minutos (15:20h), iniciou-se a Segunda Sessão Plenária com a leitura das 5 

atas anteriores que foram aprovadas por unanimidade. No momento das comunicações 6 

foi dada a palavra para a Gestão Estadual de Prendas e Peões que falam do Projeto 7 

Sinuelo de Luz, da Gestão Candeeiro e do tema Sustentabilidade. O Senhor Ildo, 8 

Diretor da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul convidou a todos para a entrega 9 

das Comendas da ORCAV que acontecerá na 70ª Convenção Tradicionalista, em Porto 10 

Alegre, e lamentou que a proposição para que a ORCAV passe a ser uma das Vice-11 

Presidências, apresentada a este Congresso, não será apreciada. Dando sequência, o 12 

Presidente do 69º Congresso, Sr. Flavio Marcolin informa que está encerrado o período 13 

de comunicações e solicita que a Comissão Relatora apresente a proposta de alteração 14 

estatutária e informa que todos podem se manifestar quando houver divergência. 15 

Consulta o plenário se concorda com a forma de condução. O Senhor Gradaschi 16 

discorda da maneira sugerida e sugere que seja feita da forma tradicional, 17 

apresentação da proposta com três pronunciamentos a favor e três contra, e depois a 18 

votação. O Presidente Manoelito entende que serve dessa maneira, lendo toda a 19 

proposta e aprovando ou não de forma integral, sem a discussão proposta. O Senhor 20 

Marcolin explica novamente que será feita a leitura integral da proposta e que os 21 

participantes podem se manifestar, artigo por artigo, ao final da leitura. O Senhor Volmir 22 

Bohmer questiona se ainda valem os 2/3 de votantes, acordados pela manhã. O 23 

Presidente do Congresso, Senhor Marcolin informa que a regra de 2/3 dos votantes 24 

será obedecida para a aprovação, tanto das proposições quanto dos destaques. O 25 

Senhor Helio Ferreira faz a leitura integral da proposta de alteração estatutária redigida 26 

pela Comissão. Durante a leitura, a mesa anota quem deseja se manifestar, artigo por 27 

artigo. Após a leitura, o Presidente passou para que a Comissão Relatora apresente as 28 

proposições recebidas. A Proposição nº 5 foi rejeitada, pois não consta no temário de 29 
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convocação do congresso, conforme entendimento da 1ª Sessão Plenária. A 30 

Proposição nº 6 que propõe emenda de destaque ao texto proposto para o artigo 38, 31 

propondo retirar dos Conselheiros Beneméritos o direito a voto nas reuniões do 32 

Conselho Diretor. O Conselheiro Vaqueano e Benemérito, Sr. Oscar Gress, em nome 33 

da Comissão Relatora, defende a rejeição da proposição mencionando que nem 34 

deveria haver essa discussão. Manifestou-se o propositor defendendo a aprovação da 35 

emenda. Manifestou-se o autor da proposta, Sr. Manoelito, em nome da Diretoria, 36 

posicionando-se contrário ao cerceamento do direito a voto aos Conselheiros 37 

Beneméritos e explicando melhor a proposta que supostamente não foi entendida. O 38 

coordenador Everaldo manifestou-se contra o parecer da relatoria. O Sr. Paulo 39 

Guimarães apresenta-se contrário ao parecer da relatoria mencionando que as 40 

entidades é que devem ter as decisões. O Sr. Gradaschi propõe que caso seja 41 

aprovado o parecer, seja feito ajuste, incluindo os conselheiros beneméritos no artigo 42 

36, para não gerar confusão no número de conselheiros. Encerradas as manifestações, 43 

o Presidente do Congresso coloca em votação e restou REPROVADO o parecer da 44 

relatoria que obteve 114 votos contrários e 159 votos a favor, porém não atingindo 2/3 45 

do total dos votantes presentes, portanto, se mantém o texto original. A proposição nº 46 

7 que propõe emenda de destaque ao texto proposto para o artigo 51, que propõe que 47 

não tenha limite de reeleições em todos os cargos Regionais. Passou a fazer a 48 

relatoria o Sr. Roberto Oliveira informando que o parecer da Comissão é contrário à 49 

alteração proposta pela proposição. O Coordenador Marcio D’Ávila manifestou-se 50 

favorável à proposição e declarou-se contrário ao parecer da comissão. O autor da 51 

proposta Sr. Manoelito, em nome da diretoria, manifestou que a diretoria não irá 52 

defender que se tenha limite e nem que não tenha. No entanto, entende que a mesma 53 

regra que for definida para os Coordenadores deverá valer para o Conselho Diretor do 54 

MTG. Em aparte ao pronunciamento da autoria, o Sr. Eduardo Bechorner se manifesta 55 

favorável ao parecer da relatoria. O Sr. Gradaschi se manifesta concordando com o 56 

Presidente Manoelito, informa que quem deve decidir na Região são os Patrões, 57 

posicionando-se a favor da liberdade de reeleições. A Sra. Ilva Goulart manifestando-se 58 
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favoravelmente ao parecer da Comissão Relatora defendeu a rejeição da emenda 59 

apresentada. O Coordenador Everaldo, também defendendo a proposição, manifestou-60 

se contrário ao parecer da relatoria. No entanto, concorda que valha a mesma regra 61 

para Coordenador e para Presidente. O Coordenador Evandro Otero manifestou-se 62 

contrário ao parecer da relatoria, defendendo os termos da proposição de emenda ao 63 

artigo 51. A 2ª Prenda Regional, da 9ª RT, Srta. Lais Dahmer se manifestou favorável 64 

ao parecer da comissão, defendendo a rejeição da proposta de emenda. Retomando a 65 

palavra, o Presidente colocou o parecer da Comissão em votação, que é de rejeitar a 66 

proposição de emenda.  O resultado foi de 162 votos favoráveis e 98 votos contrários, 67 

porém não atingindo 2/3 do total dos delegados presentes, portanto, restou 68 

REPROVADO o parecer da relatoria, ficando, assim, aprovado que não haverá limite 69 

para reeleições. Dando sequência, o Presidente do Congresso passou a tratar dos 70 

destaques solicitados durante a leitura da proposta de alteração estatutária. Iniciou 71 

colocando em debate a alteração do artigo 24. O Sr. Valmir Bohmer, manifestou-se 72 

contrário à proposta de alteração da Comissão de que seja acrescentado o “Colegiado 73 

dos Coordenadores” no rol de Órgãos do MTG. O Presidente Manoelito, em nome dos 74 

autores, defendeu a inclusão. A Sra. Ilva Goulart, também se manifestou favorável. Não 75 

havendo mais manifestações, o Presidente, Sr. Marcolin, colocou em votação e restou 76 

APROVADO por unanimidade. Dando sequência, o Presidente passou a tratar das 77 

solicitações de destaque ao artigo 36. Manifestou-se o Sr. Valmir, que sugere que 78 

conste “... que seja administrado por até 50 membros”. O Presidente Manoelito 79 

menciona que não faz sentido, pois, por exemplo, 2 (dois) é menor que 50 e que 50 foi 80 

apenas uma questão de arredondamento da quantidade atual que é 49. O Sr. 81 

Gradaschi retirou sua solicitação de destaque. O Sr. Guimarães manifestou-se 82 

defendendo o destaque proposto pelo Sr. Valmir. Não havendo mais manifestações, o 83 

Sr. Marcolin colocou em votação, solicitando que levante o cartão quem concorda com 84 

o texto apresentado pela Comissão. Foi somada a quantidade de 182 votos 85 

concordando e 1 (um) voto contrário. Portanto, permanece a redação proposta pela 86 

Comissão. Dando sequência, o Presidente convidou o Sr. Gradaschi para se manifestar 87 
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quanto a sua solicitação de destaque ao artigo 38. O Sr. Gradaschi manifestou-se 88 

retirando a solicitação. Quanto ao artigo 51, houve manifestação de destaque dos 89 

Coordenadores Everaldo e Marcio, sendo que ambos retiraram a solicitação. Não 90 

havendo mais destaques a serem debatidos, o Presidente do Congresso colocou em 91 

votação a proposta de alteração estatutária redigida pela Comissão com as devidas 92 

emendas aprovadas durante as sessões plenárias. A proposta foi APROVADA por 93 

unanimidade. O Presidente, Sr. Marcolin, agradeceu o empenho de todos e declarou 94 

por encerrada a sessão, convocando para que o plenário retorne em 10 (dez) minutos 95 

para a Sessão de Encerramento. Como nada mais foi tratado, esta sessão foi 96 

encerrada às dezoito horas e trinta minutos (18:30h), e para constar, eu, Haroldo José 97 

Teixeira, Secretário Geral, lavrei a presente ata, que assinarei juntamente com o 98 

Presidente do Congresso. ..................................................................................................  99 


