82ª CONVENÇÃO TRADICIONALISTA GAÚCHA ORDINÁRIA
Cruz Alta, 9ª RT, 30 de julho de 2016
Secretaria Geral
ATA Nº 02 – 02ª SESSÃO PLENÁRIA
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e dezesseis (30/07/2016), na Casa de Cultura
Justino Martins, localizado na Rua General Osório, 1415, na cidade de Cruz Alta, estado
do Rio Grande do Sul, às 14 horas (14h) inicia-se a segunda sessão plenária. O
presidente abriu o período de comunicações, o coordenador da 29ª RT, Sr. Valdecir falou
sobre a Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Erechim em homenagem aos 50
anos do MTG. Sr. Vorni Prestes da 5ªRT convidou a todos para participar da Sessão
Solene em Cachoeira do Sul no dia 02 de agosto. O coordenador da 10ªRT, Sr. Olacides
convidou para a sessão solene a ser realizada em Santiago. O conselheiro José Aldomar
de Castro falou sobre a realização da Coxilha Nativista, falou sobre a origem do nome do
festival e convidou o Sr. Helio Ferreira para falar, e em nome da 9ª RT e da 8ª RT, Sr.
Helio indicou a atual diretoria do MTG para assumir a próxima presidência do MTG. O
presidente Nairioli se manifestou dizendo que esta disposto a continuar no ano de 2017,
se houver interesse de alguma outra chapa, esta, tem toda a liberdade de se apresentar.
Senhor Paulo Matukait fez a leitura da ata de abertura e da ata da primeira sessão solene.
O Sr. Zeno Dias Chaves fez a doação de seu livro à Casa de Cultura Justino Martins. O
presidente inicia os trabalhos colocando em discussão a concessão de títulos
beneméritos.
Proposição nº 27
Proponente: Benjamim Feltrim Netto
Relator: Nilton Otton
Proposta: O Relator apresenta aos convencionais a proposta de Concessão do Título de
Conselheiro Benemérito ao Senhor Nilton Carlos Machado de Brum, aprovada pela
reunião do Conselho Diretor do dia 18/06/2016.
O Relator foi de parecer: FAVORÁVEL
MANIFESTAÇÕES: O conselheiro Sr. Feltrim se manifestou exaltando as qualidades do
Sr. Nilton Brum. Sr. Airto Timm, diretor da OrCav, também exaltou as qualidades e
generosidade do Sr. Nilton Brum. O conselheiro Manoelito Savaris explicou o que vem a
ser um conselheiro benemérito, falou um pouco sobre a trajetória do Sr. Nilton Brum. Sr.
Ciro Winck prestou uma homenagem com uma música.
APROVADO por unanimidade e a assembleia homologa a Concessão.
Proposição nº: 28
Proponente: Benjamim Feltrin Neto
Relator: Nilton Otton
Proposta: O Relator apresenta aos convencionais a proposta de Concessão do Título de
Conselheiro Benemérito ao Senhor Gustavo Bierhals, aprovada pela reunião do Conselho
Diretor do dia 12/12/2015.
O Relator foi de parecer: FAVORÁVEL
MANIFESTAÇÕES: O conselheiro Sr. Feltrim se manifestou exaltando as qualidades do
Sr. Gustavo Bierhals contando um pouco da sua trajetória, assim como o presidente o fez.
APROVADO por unanimidade e a assembleia homologa a Concessão.
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Proposição nº: 29
Proponente: Manoelito Carlos Savaris
Relator: Nilton Otton
Proposta: O Relator apresenta aos convencionais a proposta de Concessão do Título de
Conselheiro Benemérito ao Senhor Wilmar Gomes da Fonseca, aprovada pela reunião do
Conselho Diretor do dia 18/06/2016.
O Relator foi de parecer: FAVORÁVEL
MANIFESTAÇÕES: O conselheiro Sr. Manoelito Carlos Savaris falou um pouco da
trajetória do Sr. Wilmar Gomes da Fonseca.
APROVADO por unanimidade e a assembleia homologa a Concessão.

O Presidente entregou o livro dos 50 anos aos conselheiros e solicitou que fosse feito
uma foto com os conselheiros beneméritos, senhor Nilton Brum se manifestou
emocionado. As prendas e peões estaduais, através da Primeira Prenda Roberta Jacinto
falou sobre os projetos da atual gestão. A Primeira Prenda Juvenil falou sobre a
campanha de doação de meias para a confecção de cobertores. O presidente explicou
como funcionará as plenárias e exposição de proposições. Solicitou que todas as
proposições da área cultural, referente à Ciranda Cultural de Prendas e Entrevero Cultural
de Peões fossem melhor analisados em um fórum onde mais pessoas possam se
manifestar e amadurecer mais as ideias novas. Foi votado e houve apenas um voto
contra. As proposições são de nº 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Proposição nº: 03
Proponente: Alessandro Gradaschi e Carlos Medeiros de Mello
Relator: Nilton Otton
Proposta: Alterar a redação do artigo 12 do Código de Ética Tradicionalista. Os autores
entendem que deverá haver uma padronização quanto a aplicação das sanções
determinadas pelo Código de Ética Tradicionalista. Assim, a partir dessa alteração,
todas as sanções oriundas do CET serão aplicadas pela diretoria do MTG e os
recursos serão analisados pelo Conselho Diretor. Exceto quando se tratar de exclusão de
tradicionalista que permanecerá conforme regras atuais.
O Relator foi de parecer: FAVORÁVEL
MANIFESTAÇÕES: O Conselheiro Alessandro Gradaschi explicou a proposta e que tem o
objetivo de preservar o MTG. O conselheiro Carlos Medeiros de Mello explicou que
somente conselheiros e coordenador recorreriam na convenção. Sr. Airto Timm elogiou a
proposta que tem intuito de agilizar o processo. O Conselheiro Adão Celir Motta se
manifestou a favor da proposta. O presidente solicitou o cuidado ao aprovar a proposta
pois o peso da decisão recairá sobre a diretoria do MTG. O Sr. Aldomar de Castro falou
sobre a agilidade do processo, que realmente o peso maior será da diretoria do MTG,
está favorável ao relator.
APROVADO o parecer do Relator.
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Proposição nº: 05 (será montada uma comissão para estudo do assunto)
Proponente: José Francisco Teixeira
Relator: Nilton Otton
Proposta: Revisar o estatuto e regulamento do MTG quanto a punição das entidades,
responsabilizando o dirigente e não a entidade.
O Relator foi de parecer: Sugeriu montar uma comissão para analisar melhor a situação.
MANIFESTAÇÕES: O proponente Sr. José Francisco Teixeira explica melhor a proposta
e que é contra as punições que caem sobre as entidades, sendo que os dirigentes é que
tomam as decisões. Concorda com o relator em montar uma comissão. O Sr. Aldo Assis
Ribeiro se manifestou contra a proponente, não acredita ser necessário essa atitude e
que os patrões precisam se basear no estatuto da entidade. O Sr. Zeno Dias Chaves
relatou uma situação que ocorreu na sua região e não concorda que a entidade seja
punida e que seja punida a pessoa física e não a jurídica. O proponente defendeu
novamente sua proposta e que seja montado a comissão de análise. O presidente
esclareceu a proposta de estudo.
APROVADO o parecer do Relator por unanimidade e será montada uma comissão de
estudo.
A Proposição nº 02 referente aos instrutores com cartão serem indicados pelo
coordenador regional foi retirada. A proposição nº 04 que se referia a Alteração do Art.
23, do Código de Ética Tradicionalista, será encaixada no estudo proposto acima
(Proposição 05).
Proposição nº: 01
Proponente: Hélio dos Santos Ferreira
Relator: Nilton Otton
Proposta: Que seja incluído nos referidos Regulamentos, a exigência de ter participado
do CFOR e possuir Cartão Tradicionalista a todos os avaliadores e juízes de campeira.
O Relator foi de parecer: CONTRÁRIO à proposição.
MANIFESTAÇÕES: O proponente Hélio Ferreira explicou melhor proposta e pede para
incluir nos concursos de prendas, peões e FEGADAN. Sra Elenir se manifestou
informando que os professores universitários não são pagos para correção das provas e
que os demais avaliadores já é cobrado o Cfor e Cartão Tradicionalista. Sr. Moser se
manifestou a favor do proponente e mencionou que alguns avaliadores do ENART não é
cobrado o cartão tradicionalista. O Sr. Hélio solicita novamente que seja incluído nos
regulamentos a exigência para que a mesma se perpetue. O Relator se manifestou
novamente contrário. O presidente menciona o fato da exigência do Cfor para narradores
pois o intuito do curso é que as pessoas entendam melhor o movimento a que pertencem.
APROVADO o parecer do Relator por quinze votos contra quatro.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e quarenta e
três minutos (16h 44min), que para constar foi lavrada a presente ata pela Secretária,
Luciana Borges, pelo Secretário Geral Sr. Paulo Matukait, do qual assinam juntamente
com o Presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Nairioli Antunes Callegaro.
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