82ª CONVENÇÃO TRADICIONALISTA GAÚCHA ORDINÁRIA
Cruz Alta, 9ª RT, 30 de julho de 2016
Secretaria Geral
ATA Nº 04 – 04ª 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 dezessete horas e cinquenta minutos (16h50 min), o presidente
Nairioli Antunes Callegaro passa a tratar dos assuntos referentes a cursos e
posteriormente esportes.
Proposição nº: 32
Proponente: José Rudi Rohr
Relator: José Roberto Fischborn
Proposta: Substituir o enunciado do Regulamento Geral do Instrutor de Dança de Salão.
Corrigir o texto exigindo o cartão de instrutor de danças gaúchas de salão e a aprovação
da coordenadoria regional para ministrar o curso naquela região.
O Relator foi de parecer FAVORÁVEL.
MANIFESTAÇÕES: o Relator sugere que seja aprovado o compêndio de danças gaúchas
de salão e a obra que será lançada futuramente pelo MTG, não sendo necessariamente
denominado Compêndio. O proponente explicou sua proposta e das muitas vezes em que
os instrutores não são qualificados. Sr. Adão Celir Garcia Motta fala da importância do
aprimoramento dos regulamentos em função dos concursos e de seu parecer favorável. O
relator solicitou novamente a aprovação do proponente em relação aos livros aprovados.
O Proponente concorda que o que vale as demais obras indicadas pelo MTG. O
presidente solicitou o cuidado ao aprovar a proposta pois o curso de dança de salão é a
porta de entrada do novo tradicionalista e deve haver a inclusão social. O Sr. José
Roberto Fischborn sugeriu uma reunião para debater e esclarecer a relação profissional e
amadora.
APROVADO o parecer do Relator.
Proposição nº: 11
Proponente: Martin Guterres Damasco
Relator: José Esir da Rosa
Proposta: Incentivar a participação no Aberto de Esportes, classificando para o Nacional
os campeões e vices das modalidades do ENECAMP. Classificar para o ENECAMP os
campões das modalidades do Aberto de Esportes.
O Relator foi de parecer FAVORÁVEL.
MANIFESTAÇÕES: O proponente explicou melhor a proposta cujo objetivo é incentivar
ao Aberto de Esportes e ao ENECAMP.
APROVADO o parecer do Relator
Proposição nº: 12
Proponente: Martin Guterres Damasco
Relator: Paulo Vargas
Proposta: Participar do ENECAMP as equipes que fazem a classificatória nas regiões e
no aberto de Esportes que será disputado simultaneamente ao ENECAMP que será
realizado sempre um final de semana depois do feriado de finados.
O Relator foi de parecer FAVORÁVEL. (incluindo a emenda do proponente)
MANIFESTAÇÕES: O proponente explica que mesmo as equipes que não participaram
da classificatória podem participar do aberto, o Aberto de Esportes é aberto a todos.
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Edson da Silva Fagundes avaliza o que o Sr. Martin explicou. O coordenador Carlos da 9ª
RT pediu esclarecimentos referentes ao local de realização pois os custos são altos e
entende que na 1ª RT existe um número maior de participantes. O presidente corrigiu que
o ultimo aberto de esportes foi na 23ª RT e que não há local fixo, todos podem sediar.
APROVADO o parecer do Relator.
O senhor Edson da Silva Fagundes solicita que as alterações no regulamento de truco,
por serem muito extensas, sejam encaminhadas aos diretores de esportes para serem
analisadas e posteriormente aprovadas com o devido estudo. Senhor Martin explicou que
são muitas correções pequenas no texto. Houveram algumas discordâncias em relação a
apresentação das propostas e foi decidido que a mesma seria apresentada e depois
debatida.
Proposição nº: 10
Proponente: Martin Guterres Damasco
Relator: Pablo Giovane
Proposta: Alterações no regulamento do Truco Cego
O Relator foi de parecer FAVORÁVEL
MANIFESTAÇÕES: Sr. João Carlos Silva da Luz se manifesta favorável às melhorias do
regulamento e parabeniza o Sr. Martim pela iniciativa de regularização. O Sr. Francisco
Lopes solicitou que não fosse debatido hoje a aprovação desse regulamento devido a
relevância do assunto. Senhor Edson da Silva Fagundes pede desculpas se acaso o
proponente se sentiu ofendido e solicita que não seja apreciada a proposta hoje. A
conselheira Jane Terezinha Bitsck corrige a questão de excluir o artigo ou o parágrafo
inteiro. Sra Gilcéia de Lourdes Souza da 1ª RT ressalta da importância de ser aprovado
com urgência o novo regulamento para impor respeito. Sr. Airto Timm, diretor da Orcav,
ressalta da importância de alterar o regulamento e não é favorável que seja feito nesse
momento. Senhor José Esir da Rosa reforça a necessidade de alteração, menciona a falta
de respeito que está existindo dos truqueiros falando mal do MTG. O Sr. Martin Damasco
reforça a necessidade de aprovação do regulamento. Sr José Roberto Fishborn é
favorável que seja feita a votação da proposição. O presidente fala que esse é o fórum
para se resolver os problemas e que existe quórum para isso.
APROVADO o parecer do Relator.
Com as palavras de agradecimento do presidente a todos os envolvidos na organização e
participação, especialmente ao coordenador da 9ª RT que se manifestou se despedindo
de todos com agradecimentos deu-se por encerrada a 82ª Convenção Tradicionalista.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às dezenove horas e quarenta
minutos (19h50min). Essa ata foi lavrada 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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