
 
 
 
 

PORTARIA Nº 006/2019 

 

O Senhor ROBERTO BASSO - Presidente do 

Movimento Tradicionalista Gaúcho do 

Estado de Mato Grosso – MTG/MT, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 

ESTATUTÁRIAS e, 

 

CONSIDERANDO, o pedido de revisão de 

somatória de notas do XII Concurso de Prendas e Peões do MTG/MT, 

apresentado pela Diretoria Executiva do CTG Sentinela da Tradição da cidade 

de Lucas do Rio Verde/MT; 

CONSIDERANDO, que uma das premissas do 

movimento tradicionalista gaúcho conforme inciso VII da Carta de Princípios 

do MTG, é noção de valores e princípios morais; 

CONSIDERANDO, que a diretoria executiva do 

MTG/MT, prima pela transparência, honestidade, e ética, dentro de todos os 

eventos realizados pelo movimento, e por primar pela transparência dos 



 
 
 
 

eventos, é que todas as planilhas são entregues aos concorrentes o que 

prova a idoneidade de cada um dos componentes da equipe de secretaria; 

CONSIDERANDO, que após a revisão geral de 

todas as planilhas de avaliação, artística, vivencia tradicionalista, artesanato, 

campeira e prova escrita pelos diretores cultural e Geral do MTG/MT, 

observou uma alteração no resultado final do Concurso de Prendas da 

categoria mirim. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - RETIFICAR, o resultado final do XII 

Concurso de Prendas da Categoria Mirim do estado Mato Grosso, para que 

passe a vigorar o seguinte resultado: 

NOME PONTOS 
1ª Prenda Mirim – ANA LUIZA JULIANY DA SILVA JÚNIOR – CTG 
Aliança da Serra – Tangará da Serra/MT – 1ª RT 94,6633 
2ª Prenda Mirim – LÍVIA MARCOLAN LUCAS – CTG Sentinela da 
Tradição – Lucas do Rio Verde/MT – 3ª RT 88,94 
3ª Prenda Mirim – MARIA EDUARDA ZANONI – CTG Chama da 
Tradição – Sapezal/MT – 1ª RT 88,92 

 



 
 
 
 

Art. 2º - A Diretoria Executiva do MTG/MT, 

representada pelo seu presidente Roberto Basso, providenciará a confecção 

das novas faixas para as prendas e a entrega destas. 

Art. 3º - As planilhas gerais com todas as notas 

atribuídas à cada uma das prendas e pões participantes do XII Concurso de 

Prendas e Peões do MTG/MT, com a revisão feita pelos diretores cultural e 

geral, já está disponibilizada no sitio do MTG/MT e foi encaminhada via e-

mail a todas às entidades filiadas ao movimento devidamente cadastrado. 

Art. 4º - O Movimento Tradicionalista Gaúcho do 

estado de Mato Grosso, pede desculpas a todos os envolvidos no lamentável 

episódio, e isenta todos os membros da diretoria executiva da entidade, 

pelos fatos ocorridos, haja vista, que a escolha da equipe de secretaria foi de 

responsabilidade do diretor cultural, e baseou-se na experiência de cada 

daqueles que compuseram a equipe, já que fizeram parte da equipe os 

diretores culturais das Regiões Tradicionalistas, e membros da gestão de 

prendas e peões do MTG/MT e da CBTG. 

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor nesta 

data, revogando-se as disposições em contrário. 



 
 
 
 

Art. 6º - Remeta-se cópia à todas as entidades 

do quadro de associados ativos do MTG-MT. 

Publique-se no site do MTG-MT. 

Querência/MT, 22 de janeiro de 2019. 

 


