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 Este Relatório foi elaborado para atender as previsões le-
gais do MTG (Art. 30, inciso IV do Estatuto, combinado com o Art. 
51, inciso VII do Regulamento Geral) com vistas à apresentação 
no 70º Congresso Tradicionalista Gaúcho a ser realizado no dia 30 
de julho de 2022, na localidade de Farroupilha.
 O Relatório apresenta a situação administrativa-fi nanceira 
encontrada pela atual administração, denominada “Pelos laços da 
Tradição”, que tomou posse no dia 28 de junho de 2021, decorren-
te do processo eleitoral que ocorreu no dia 26 de junho, as ações 
desenvolvidas e eventos realizados no período.
 Para que os tradicionalistas possam ter uma visão mais 
ampla e completa do MTG, incluímos no Relatório referente à 
Fundação Cultural Gaúcha (FCG) que, mesmo sendo uma enti-
dade independente e com administração própria, possui estreito 
vínculo com o MTG, ao ponto de que a sua situação fi nanceira 
impactar diretamente na entidade instituidora.
 Compõe este Relatório o parecer da Junta Fiscal do MTG 
e do Conselho Fiscal da  FCG.

Porto Alegre 29 de julho de 2022.

Manoelito Carlos Savaris
Presidente do MTG e da FCG
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RELATÓRIO ANUAL MTG E FCG

1. Situação Administrativa em 28 de junho de 2021
A administração 2020 (iniciada no final de janeiro de 2020 por de-

cisão judicial, em face dos acontecimentos do Congresso realizado em 
Lajeado, já do conhecimento geral) se estendeu até 28 de junho de 2021, 
em decorrência da inviabilidade de realização das eleições no mês de 
fevereiro de 2021, conforme previsto, pelas restrições impostas pelas au-
toridades por causa da pandemia do COVID-19.

No dia 28 de junho, quem respondia pela administração do MTG 
era o vice-presidente de Administração e Finanças, César Oliveira, pois 
a presidente, Gilda Galeazzi, estava afastada com problemas de saúde 
desde o mês de abril de 2021. Na FCG quem respondia pela administra-
ção era o conselheiro Paulo Roberto de Fraga Cirne, em razão da doença 
da presidente e da renúncia do vice-presidente, Maxsoel Bastos.

A situação estrutural e organizacional do MTG era normal, e con-
tava com três funcionárias em atividade: uma na tesouraria, outra na 
secretaria (que se encontrava em licença maternidade) e outra para a 
limpeza. No mês que antecedeu o fim da gestão, três outros funcioná-
rios solicitaram desligamento, deixando suas funções. O prédio apre-
sentava bom aspecto.

O MTG ainda remunerava várias pessoas, tais como: assessor ju-
rídico, responsável pelo site, responsáveis pelas “lives”, jornalista que 
fazia relesses, etc.

A situação da FCG, por outro lado, apresentava um quadro com-
pletamente anormal. Sem atividades, por falta de eventos, continuava 
com três funcionárias: duas na tesouraria e uma para limpeza. 

Os dois Prédios da FCG estavam em completa desordem, com in-
filtração de água que causou perda de documentos e de mais de 700 
livros. Os arquivos estavam completamente desarrumados.

Foram demitidas as três funcionárias da fundação, reformados os 
telhados dos prédios, reorganizados os espaços e colocada ordem na 
documentação. 



Veja-se que em maio de 2021 o custo fixo do MTG e FCG era de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais) por mês, incluídos os custos com funcio-
nários.

2. Situação Financeira do MTG e da FCG.
a. Situação em 28 de junho de 2021 do MTG.
- Conta Geral do MTG: R$ 218.616,84
- Conta do Departamento de Narradores: R$ 120.154,83
- Conta do Fundo Garantidor: R$ 13.154,16
- Valores em Caixa: R$ 7.663,81

Em resumo, os valores disponíveis para administrar o MTG soma-
vam R$ 226.280,65. Considerando que a despesa fixa mensal (MTG e 
FCG) era na ordem de 55 mil reais, tínhamos recursos para tão somente 
4 meses. Pelo quadro que se apresentava, não teríamos recursos para 
os pagamentos de novembro, dezembro e 13º salário dos funcionários.

A situação era tão precária que nos obrigou a baixar duas portarias 
com uma serie de medidas e restrições de gastos que permitissem che-
gar ao final de 2021 sem que fosse necessário contrair empréstimo para 
saldar as despesas fixas.

b. Situação em 28 de junho da FCG
- Conta corrente: R$ 15.450,96
- Saldo em caixa: R$ 190,87
- Dívida acumulada entre 2018 e junho de 2021: R$ 561.880,30 

Para equacionar a situação da Fundação, vendemos o veículo que 
ela possuía, demitimos as três funcionárias e transferimos todas as ati-
vidades para o MTG.

c. Situação do MTG e da FCG em 30 de junho de 2022;

Movimento Tradicionalista Gaúcho - MTG:  
Contas Bancárias do MTG (Banrisul e Sicredi): R$ 424.171,27
Conta do Departamento de Narradores: R$ 155.590,54
Conta do Fundo Garantidor: R$ 13.805,69
Valores em Caixa: R$ 24.282,95
Fundação Cultural Gaúcha - FCG:
Contas Bancárias da FCG (Banrisul e Sicredi): R$ 173.662,22
Projeto Paixão Cortes (Emenda Parlamentar): R$ 17.637,64



Valores em Caixa: R$ 430,79
Obs. O valor do projeto “Paixão Cortes” é destinado aos 25 proje-

tos culturais aprovados.

d. Situação da dívida da FCG para com o MTG, em 30 de junho 
de 2022

Em 28 de junho de 2021 a dívida era de R$ 561.880,30
Em um ano de administração foram devolvidos ao MTG, R$ 

249.709,01
Resta a pagar o valor de R$ 312.171,01

Até o final de 2022 a dívida deverá ser reduzida a menos da metade 
do valor original. Isso é possível com um programa de administração 
responsável e marcado pela austeridade dos gastos.

e. As anuidades pagas pelas entidades tradicionalistas filiadas ao 
MTG (Pgtos realizados no prazo, sem acréscimos).

Valores de 2020:  Entidade Plena: 1.199,96

   Entidade Parcial: 1.019,97

   Entidade Especial: 599,98

   Entidade Estudantil: 120,00

Valores de 2021:  Entidade Plena: 651,26

   Entidade Parcial: 553,57

   Entidade Especial: 325,63

   Entidade Estudantil: 65,13

Valores de 2022: Entidade Plena: 630,00

   Entidade Parcial: 530,00

   Entidade Especial: 300,00

   Entidade Estudantil: 90,00

Destes valores arrecadados pelo MTG, no ano de 2022, 50% foram 
destinados ao MTG e 50% para as RTs. De forma prática, no ano de 2022 



o MTG teve uma redução de 60% do seu orçamento, comparando com 
o orçamento de 2020. Isso nos obrigou a adotar uma série de restrições 
nas despesas, ao ponto de exigir que muitos dos colaboradores arcas-
sem com suas despesas de viagem e hospedagem.

f. Os Cartões Tradicionalistas e seus valores

Os valores dos cartões tradicionalistas estavam congelados desde 
o ano de 2016.

Em 01 de setembro de 2021 os valores foram reajustados passando 
o CIT de R$ 15,00 para R$ 20,00, permanecendo a validade em 3 anos. 
Deste valor, R$ 1,00 é destinado ao Fundo Garantidor. A majoração de 
valores foi necessária para que fosse restabelecido o equilíbrio entre re-
ceitas e despesas no sistema MTG-NET.

g. Fundo Garantidor

O Fundo Especial Garantidor foi instituído no ano de 2014 para a 
formação de uma reserva financeira que permitisse ao MTG fazer frente 
as despesas para participar do Rodeio Crioulo Nacional (CBTG). A re-
ceita do fundo é o valor de R$ 1,00 de cada Cartão Tradicionalista pro-
duzido e da corretagem de seguros de rodeios quando realizado pela 
União de Seguros. 

Infelizmente, nos anos de 2017, 2018 e 2019, os valores foram des-
viados para outras finalidades restando uma dívida no valor de R$ 
89.907,00 cuja responsabilidade é atribuída ao Presidente da FCG na 
época, Sr. Nairioli Callegaro.

A situação foi exatamente a mesma no período de fevereiro de 2020 
a junho de 2021. A dívida desse período é de R$ 11.487,00, de responsa-
bilidade da presidente Gilda Galeazzi.

No período da atual administração foi depositado no Fundo Ga-
rantidor o valor de R$ 12.519,00 referente ao 2º semestre de 2021.

No Rodeio Crioulo Nacional e Jogos Tradicionalistas, realizados 
em Criciúma pela CBTG, foram gastos R$ 15.723,84, exclusivamente 
com alimentação da delegação que representou o MTG, pois as demais 
despesas (transporte e hospedagens) foram arcadas por cada um.

Neste mês de julho de 2022 serão depositados R$ 16.856,00 referen-
tes ao 1º semestre de 2022.



3. Eventos do calendário.
a. Congresso Tradicionalista: por causa da pandemia o Congres-

so, marcado inicialmente para ser realizado em Canoas, no mês de feve-
reiro de 2021, não foi realizado pela gestão anterior. 

A atual gestão realizou o Congresso no dia 30 de outubro, bem 
como uma sessão de aniversário do MTG, na cidade de Frederico Wes-
tphalen, com a presença de aproximadamente 500 tradicionalistas.

b. Seminário Estadual de Prendas: 

O evento foi realizado de forma hibrida, ou seja, uma parte com 
a presença da vice-presidência cultural, prendas e peões estaduais, na 
cidade de Imbé, na Câmara Municipal de Vereadores e outra parte de 
forma virtual com a utilização de uma plataforma própria que permitiu 
a participação de muitos interessados. Isso ocorreu no dia 5 de março de 
2022. O seminário contou com 550 inscritos.

c. Seminário da Cultura Campeira

d. Realizado junto com a FECARS, na cidade de Pelotas foi desen-
volvido presencialmente, com a presença de 52 inscritos, mas teve trans-
missão ao vivo pelas redes sociais atingindo em torno de 1.000 pessoas. 

e. Festa Campeira do Rio Grande do Sul: 

A FECARS prevista para ser realizada em Pelotas no mês de março 
de 2020, somente foi possível ser realizada de 12 a 15 de maio de 2022. 
Nesta 32ª FECARS tivemos a presença de 29 RTs, ausente somente a 2ª 
RT.

f. Entrevero Cultural de Peões – 32ª edição

O Entrevero de 2020 não foi realizado e tão pouco na data de abril 
de 2021 o foi. O evento foi sendo sucessivamente adiado com o argu-
mento de que na pandemia não poderia ser realizado. Na normalidade 
deveria ocorrer na cidade de Cachoeira do Sul.

A 32ª edição foi realizada em 7 de setembro de 2021, de forma es-
pecial, descentralizada nas RTs, juntamente com a 33ª Edição (fase re-
gional). 

Em 2022, o 33º Entrevero, fase estadual, ocorreu normalmente na 



cidade de Palmeira das Missões, nos dias 21, 22 e 23 de abril, com a se-
guinte participação: 16 Piás, 12 Guris, 12 Peões.

g. Ciranda Cultural de Prendas – 50ª edição

A Ciranda de 2020 não foi realizada. Estava marcada para a cidade 
de Santa Maria. Em maio de 2021 também não foi realizada. O evento 
foi sendo sucessivamente adiado com o argumento de que na pandemia 
não poderia ser realizado. 

A 50ª edição foi realizada em 7 de setembro de 2021, de forma es-
pecial, descentralizada nas RTs, juntamente com a 51ª Edição (fase re-
gional). 

Entre os entreveros e as cirandas, tivemos mais de 500 jovens parti-
cipando naquele 7 de setembro de 2021. Somente a 2ª RT não participou 
destes eventos.

Em 2022, a 51ª Ciranda, fase estadual, ocorreu normalmente na ci-
dade de Bagé, nos dias 19, 20 e 21 de Maio. Participaram 26 prendas 
Mirins, 23 Juvenis e 23 Adultas.

h. 52ª Ciranda de Prendas e o 34º Entrevero de Peões: 

Os dois eventos na fase regional, foram realizados normalmente, 
com a prova escrita aplicada na mesma oportunidade, nas 30 RTs. Isso 
ocorreu no dia 25 de junho de 2022.

A Ciranda teve a participação de 26 Mirins, 23 Juvenis e 23 Adultas. 
O Entrevero teve 36 Piás, 25 Guris e 25 Peões.

i. As Convenções Tradicionalistas:

A primeira Convenção que realizam0s foi a de número 89. Foi rea-
lizada no dia 25 de outubro para tratarmos das anuidades de 2022. Foi 
realizada de forma virtual.

Diante de uma demanda muito grande de alteração de muitos re-
gulamentos, decidimos realizar uma série de convenções tradicionalis-
tas, fazendo-as temáticas e assim facilitar a participação dos interessa-
dos em cada tema.

A 90ª Convenção foi realizada nos dias 27 e 28 de novembro de 
2021, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, para tratar exclusiva-
mente do Regulamento Geral. 



Junto a essa 90ª Convenção, realizamos a entrega de um Diploma 
de “Anitas do nosso tempo”, homenageando as patroas de CTGs de 
todo o estado, as coordenadoras regionais, as conselheiras e as deputa-
das estaduais. Tudo isso fazendo com que o MTG se integrasse ao “Ano 
de Anita”, definido pelo governo do Estado em comemoração ao bicen-
tenário de nascimento daquela “Heroína dos dois Mundos”.

Ainda durante a 90ª Convenção foram entregues as comendas da 
OrCav, numa cerimônia muito bonita, na própria ALERGS.

A Convenção de número 91 foi realizada de forma virtual no dia 17 
de março de 2022, para a aprovação do Regulamento Eleitoral do MTG.

As Convenções 92ª e 93ª foram realizadas de forma presencial na 
cidade de Igrejinha, 22º RT. No dia 9 de abril foi realizada a “92ª Con-
venção Cultural” e, no dia 10, foi realizada a “93ª Convenção Artística”.

As Convenções Campeira e de Esportes Campeiros serão realiza-
das em Julho de 2022, na cidade de Passo Fundo.

j. Festival dos Festivais: 

Evento realizado em substituição ao ENART, exclusivamente para 
o ano de 2021, como forma de retomada das atividades artísticas. Foi 
realizado nos dias 13 e 14 de novembro de 2021 no Ginásio Poliesporti-
vo do Parque da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul. Foi um evento com 
convidados e que não teve competição nas danças tradicionais.

k. Cursos realizados pelo Departamento de Formação e Aperfei-
çoamento Tradicionalista

- Curso de Capacitação para Avaliadores de Cirandas e Entreveros

Município: Porto Alegre          Data: 12 de março 2022

Inscritos: 150

- CFOR Patronagem - 15ª RT/2ª RT/16ª RT  (Montenegro)

Data: 19 e 20 de abril 2022           Inscritos: 44

- CFOR Patronagem - 7ªRT/ 8ªRT/29ªRT  (Passo Fundo)

Data: 07 de maio 2022                  Inscritos: 45

- CFOR Patronagem - 23ªRT  (Osório )

Data: 31 de maio e 01 de junho 2022   Inscritos: 57



- CFOR Avançado    -   On-line   

Data: 09 de julho 2022                            Inscritos: 47

- CFOR Patronagem -  3ª RT  (Santo Ângelo)

Data: 12 de junho 2022                            Inscritos: 32

CFOR Patronagem -  12ªRT/30ªRT/22ªRT  (São leopoldo)

Data: 21 e 22 de junho 2022                     Inscritos: 46

l. ENECAMP e Aberto de Esportes

Conforme calendário de eventos, o Encontro Estadual de Esportes 
Campeiros – ENECAMP e o Aberto de Esportes foram realizados nos 
dias de 05, 06 e 07 novembro de 2021 no Parque Municipal da cidade 
de Marau com a participação de 22 regiões tradicionalistas, nas diversas 
modalidades, as atividades foram as seguintes:

Bocha Campeira, 109 equipes
Bocha 48, 122 equipes
Tertafe, 36 equipes
Tava, 36 equipes
Truco Cego, 118 equipes
Truco de Amostra, 9 equipes
Solo, 9 equipes
Totalizando 439 equipes, envolvendo 1494 atletas.

Durante o ENECAMP e Aberto de Esportes houve o primeiro tor-
neio de integração na modalidade bocha campeira com a participação 
de coordenadores e Conselho Diretor do MTG formaram-se 5 trios. O 
objetivo era o congraçamento, o que foi plenamente alcançado.

4. Eventos e Atividades Especiais no período.
a. 19º Rodeio Crioulo Nacional, 15º FENART e 9º Jogos Tradicio-

nalistas da CBTG.

O evento foi realizado nos dias 24 a 27 de fevereiro de 2022, na ci-
dade de Criciúma, Santa Catarina, onde o MTG-RS sagrou-se campeão 
da prova de laço mais importante, equipe de 10 homens, assim como foi 
campeão geral campeiro e campeão geral dos esportes campeiros.

b. Comemorações relativas ao bicentenário de nascimento de 



Anita Garibaldi

O MTG participou, a convite do Instituto Anita Garibaldi de La-
guna, SC, no desenvolvimento de atividades no nosso estado. Foi reali-
zada uma solenidade na Assembleia Legislativa, no dia 8 de setembro 
de 2021, com a entrega ao MTG de uma muda da Rosa de Anita, cujo 
exemplar se encontra plantado na sede do MTG.

Também foram plantadas mudas da rosa, em Triunfo, São Jerôni-
mo e Mostardas. 

Em Mostardas foi realizado, no dia 16 de setembro de 2021, um 
Seminário Internacional com participação de descendentes de Anita, di-
retamente da Itália,  membros do MTG e do Instituto Anita Garibaldi. 
O ato foi realizado na Câmara Municipal e com transmissão virtual, em 
tempo real, nas plataformas digitais disponíveis.

No dia 27 de novembro de 2021, na ALERGS, durante a 90ª Con-
venção Tradicionalista Gaúcha, foi realizado um evento especial, com 
a entrega de diplomas de “Anitas do Nosso Tempo” para patroas de 
CTGs, Coordenadoras Regionais, Conselheiras do MTG e as Deputadas 
Estaduais, como forma de integração ao “Ano de Anita” decretado pelo 
Governo do Estado.

5. A Fundação Cultural Gaúcha – situação e a TV Tradição.
Em julho de 2021 a FCG se encontrava numa situação análoga à 

“pré-falimentar”. Essa constatação não foi nossa, foi o que o Conselho 
Fiscal que encerrava sua gestão afirmou em relatório encaminhado ao 
Ministério Público. 

A pessoa que estava encarregada da Fundação, naquele momento, 
era um membro do Conselho Deliberativo pois com o afastamento da 
Presidente por doença e do vice-presidente por pedido de demissão, 
compactuava com o pensamento do Conselho fiscal.

Ao assumirmos, adotamos as medidas necessárias para estancar os 
gastos, reformar a sede, reorganizar os arquivos e dependência. Como 
resultado, temos hoje a situação praticamente sob controle.

No dia 25 de maio de 2022 a FCG foi submetida a uma inspeção es-
pecial do Ministério Público de Contas. Nessa inspeção, com a presença 



do Procurador na sede da Fundação,  foram ajustadas pendências docu-
mentais que estavam pendentes desde o ano de 2016. Inclusive ficaram 
como não aprovadas as contas da FCG relativa aos anos de 2018 e 2019.

Com relação a TV Tradição empresa da qual a FCG detinha 33%, 
associada com duas outras pessoas, ocorreu o seguinte:

A administração da Sr. Gilda Galeazzi, baseada em documento 
produzido por quatro tradicionalistas no ano de 2019, realizou um bo-
letim de ocorrência na Polícia Civil, acusando o Sr. Manoelito Carlos 
Savaris de um série de ilícitos, especialmente o de ter enriquecido às 
custas da FCG, por ter sido sócio fundador da TV Tradição. Registre-se 
que desde fevereiro de 2014 Savaris não era mais sócio da TV.

Ao mesmo tempo em que fazia o registro policial, com base no qual 
foi instaurado um Inquérito Policial ainda aberto, a Administração da 
FCG passou a negociar com os outros sócios da TV Tradição, chegan-
do ao seguinte acordo: A FCG se retirava da sociedade, sem quaisquer 
ressarcimentos e sem arcar com qualquer dívida da TV Tradição. Feito 
o acordo, em 2020 foi encaminhada à Junta Comercial a alteração esta-
tutária da TV Tradição para que fosse oficializada a saída da Fundação 
naquela empresa.

O processo andou e, em 2021, foi arquivado sem solução por falta 
de uma assinatura da presidente da FCG.

Ao assumirmos a administração da FCG, nos vimos compelidos 
a honrar o acordo feito pela gestão anterior e o processo foi reiniciado 
no mês de outubro de 2021, com desfecho no dia 16 de março de 2022, 
quando a Junta Comercial homologou a nova situação da TV Tradição 
que passou a pertencer a dois sócios, sendo excluída da sociedade a 
Fundação Cultural Gaúcha-MTG.

Sobre essa questão, nos reservamos o direito de não emitir opinião, 
ficando essa questão para ser analisada e “julgada” no futuro, pelos tra-
dicionalistas.



CONSELHO DIRETOR DO MTG (EM 30 DE JUNHO DE 2022)
Manoelito Carlos Savaris
Ilva Maria Borba Goulart
Renata de Cássia Pletz
José Nicanor Castilhos de Oliveira
Madeline Zancanaro
Claudemir Bresolin
Edison da Silva Fagundes
Flavio Marcolin
Haroldo José Teixeira
Helio Antonio Ardenghi Boeri
Ildo Wagner
João Cézar Medeiros de Farias
Jorge Luis Kersting Malheiros
Roberto Diego de Oliveira
Valdir Rui Von Muhlen
Vaneres João Rigo
Vera Fátima Machado de Carvalho
Eugenio Geraldo Batista
Jair Rogério Bomm
Luiz Paulo  Gomes  Franken
Ivoné Emilio Colpo
Ivanir Ribeiro
Conselheiros Titulares 
Gilda Galeazzi
Cesar Oliveira de Souza
Roberta Barbosa Rodrigues Jacinto
Adriano da Silva Pacheco
Martim Guterres Damasco
Airto Glademir Toniazzo Timm
Adroaldo Cezario Parizotto Ferreira



Jorge Fernando Soares
Ricardo Glademir Haag
Tiago Diord Ilha
Roseli Terezinha Battisti
Conselheiros Suplentes
Marco Aurélio Ferreira Lages
Breno Kuhn
Carlos Alberto de Moraes
João Edmundo Furtado
Claudiomiro Soares dos Santos
Wilson Barboza de Oliveira
Amanda Faleiro
Lucian da Fonseca Ferreira
Roberto Nunes
Kelen Dewes

JUNTA FISCAL DO MTG (EM 30 DE JUNHO DE 2022)

TITULARES

Adão Celir Garcia Da Mota

João Carlos Silva Da Luz

Marco Aurelio Angeli

SUPLENTES

José Francisco Garcia Lopes

Alexandra Ribeiro Bini

Jorge Wagner Alvares Ribas

João Carlos Silva da Luz, José Francisco Lopes, Manoelito Carlos Savaris, Alexandra 
Ribeiro Bini, Adão Celir Garcia da Mota e Jorge Wagner Alvares Ribas



DIRETORIA EXECUTIVA DO MTG
Presidente: Manoelito Carlos Savaris
Vice-presidente de Administração e Finanças: Ilva Maria B. Goulart
Vice-presidente de Cultura: Renata de Cássia Pletz
Vice-presidente Campeiro: José Nicanor Castilhos de Oliveira
Vice-presidente Artística: Madeline Zancanaro 
Vice-presidente de Esportes Campeiros: Claudemir Bresolin
Secretária Geral: Odila Paese Savaris
Tesoureiro Geral: Haroldo José Teixeira
Assessora Jurídica Chefe: Mariane Mauss dos Santos
Assessor de Comunicação Social:  Rogério Bastos

COORDENADORES REGIONAIS
1ª RT - Luis Henrique Petersen Lamaison
2ª RT - Ivan Fernando Botelho
3ª RT - João Celeste Pereira Ramos
4ª RT - Marco Antônio Souza Saldanha Jr
5ª RT - Marisa Dal Osto Rossa
6ª RT - Roberto dos Santos Ferreira
7ª RT - Verceli de Oliveira
8ª RT - Lauri Terezinha Brandão de Almeida
9ª RT - Ana Cláudia da Silva
10ª RT - Olacides Fortes da Silveira
11ª RT - Luiz Carlos Rigon
12ª RT - Márcia Rosane Monteiro
13ª RT - Luiz Marcos Pozzobon Junior
14ª RT - Áureo Moraes Rodrigues
15ª RT - Edgar Barnasque dos Santos
16ª RT - Flávio Luis Menezes
17ª RT - Evandro Martins Otero
18ª RT - Márcio Martins D’avila 
19ª RT - Aldair Menosso
20ª RT - Army João Voos Junior
21ª RT - Joicinara Voigt de Oliveira
22ª RT - Paulo Ricardo Wallauer



23ª RT - Rozimar  da Silva Ferreira
24ª RT - Luce Carmen da Rosa Mayer
25ª RT - Rodrigo de Macedo Ramos
26ª RT - Marcio Adir Soares Correa
27ª RT - Everaldo Dutra
28ª RT - João Arlindo Rembold
29ª RT - Thiago José Centofante
30ª RT - Carlos Alberto Moser
40ª RT - Lisandra Lucca

CONSELHO DELIBERATIVO DA FCG (Em 30 de junho de 2022)
- Oscar Fernande Gress
- Jaques Zilberstein
- Claudio Marques Ourique
- Gustavo Bierhals
- Lauvir Rodrigues
- Diego Timm de Souza
- Carlos Rogério Farias
- Margarete Rodrigues
- Sérgio Luis Maroski
- Ricardo Reis Guagliardo
- Marlon Moura
- Adalberto Rodrigues de Lima Junior

CONSELHO FISCAL DA FCG     (Em 30 de junho de 2022)
- José Arnildo de Mello
- Luiz Ernani Ferreira de Souza
- Edson Francisco Debom
- Ana Beatriz Souza Debom
- Maciel da Silva Arce
- Manoel José Lopes



DIRETORIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL GAÚCHA

Presidente: Manoelito Carlos Savaris

Vice-presidente: Paulo Roberto Matukait da Silva

Tesoureiro: Celso Barboza Echeli

Prendas e Peões do Rio Grande do Sul 2022/2023

Presidente do MTG, seus vices e Coordenadores Regionais



ANEXOS:

- Parecer da Junta Fiscal do MTG

- Parecer do Conselho Fiscal da Fundação Cultural Gaúcha - MTG

A 18ª Região Tradicionalista foi a campeã geral da 32ª FECARS

Manoelito Carlos Savaris e Ranolfo Vieira Júnior







Parecer do Conselho Fiscal da FCG





O Movimento Tradicionalista Gaúcho, desde a sua criação, usou 
muitos meios para se comunicar, acompanhando de perto a evolução 
das tecnologias. Criado por Onésimo Carneiro Duarte e Edson Otto, em 
1976, o Jornal Tradição circulou até 2001, levando as informações, no-
ticias e registrando fatos para a história, quando deu lugar, no mês de 
setembro, ao moderno Jornal Eco da Tradição. 

Ao completar 20 anos, o jornal impresso Eco da Tradição (que já 
não vinha circulando há algum tempo) deixou de exitir, cedendo seu es-
paço para uma plataforma inovadora construida em cima dos alicerces 
deixados pelo tablóide: A Rádio Web Eco da Tradição.

Com um programa diário, das 8h às 10h, o Chasque do MTG leva 
cultura, música e informações ofi ciais aos quatro cantos do mundo. 
Mande seu recado pelo whatsapp da rádio, dos apresentadores ou pelo 
chat do site (o programa tem reprise às 14h e às 20h). Participe. 

Como escutar a programação:

www.ecodatradicao.com   -  Site

http://www.radios.com.br/play/190817  -  Rádios.com.br

Google Play - baixe o App para android

www.rogeriobastos.com.br - clica no player

Fone whats: (51) 9 9872 3745

Facebook da Rádio: www.facebook.com/EcoDaTradicaoOfi cial



Telefones úteis para o atendimento das entidades

51 98594 9843  |  Secretaria I
51 98594 9991  |  Secretaria II
51 99645 7353  |  Tesouraria
51 3223 5194    |  Telefone Fixo MTG
51 99872 3745  |  Radio Eco da Tradição

Site do MTG: www.mtg.org.br

Facebook: https://www.facebook.com/MTGRIOGRANDEDOSUL

Instagram: www.instagram.com/mtg_rs


