
 
 

        MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO 
 
 
 

RESOLUÇÃO 05/2022 
 
 

 O Conselho Diretor do Movimento Tradicionalista Gaúcho, reunido de forma virtual durante 
os dias 12 e 13 de dezembro de 2022, amparado no que dispõe o Regulamento Geral da entidade 
e diante dos seguintes argumentos: 

1. Que o Regulamento Geral do MTG, alterado na 90ª Convenção Tradicionalista realizada 
em novembro de 2021 estabeleceu, no artigo 29 (são deveres de todos os filiados), cujo 
novo texto entraria em vigor no dia 1º de janeiro de 2023: 

   
“XVII – Somente eleger patrões que comprovem, mediante certidão negativa expedida 
pela assessoria jurídica do MTG, que não está litigando ou que não litigou em nenhum 
processo contra o MTG, em que tenha sido julgado culpado. E que tenha frequentado o 
Curso de Formação Tradicionalista (CFor Básico ou Patronagem)”. 

 
2. Que o MTG ofereceu várias oportunidades de realização de Cursos de Formação (CFor), 

mas ainda não foi possível atingir o número esperado de pessoas a frequentá-los; 
 

3. Que ainda estamos sofrendo as consequências da pandemia do C-19, pois foi somente 
em abril de 2022 que deixamos de usar máscaras e de observar distanciamentos;  

 
4. Que não se trata de questão fundamental que possa causar danos imediatos ao MTG ou 

aos próprios entes federados; 
 

DECIDE 
 

1. O inciso XVII do ART. 29 do Regulamento Geral do MTG, entrará em vigor no dia 1º 
de janeiro do ano de 2024. 
 

2. A Diretoria do MTG deverá, ao longo do ano de 2023, oferecer oportunidades de 
frequência ao CFor básico e de Patronagem, de tal forma que não haja a justificativa 
de falta de oportunidade em realiza-los em tempo hábil, com divulgação do calendário 
anual de cursos até o final do mês de janeiro de 2023. 
 

3. As coordenadorias regionais devem dar ampla divulgação da presente Resolução e 
orientar as entidades filiadas sobre as formas de realização dos citados cursos. 

 
 

 
  Porto Alegre, 14 de dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

Manoelito Carlos Savaris   Ilva Maria Borba Goulart 
                      Presidente do MTG      Vice-presidente de Administração e finanças 
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