Ata D0012/2018 DO MTG-MT
ASSEMBLÉIA GERAL (CONGRESSO ORDINÁRIO) DO MTG/MT
Aos vinte e quatro (24) dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezoito (2018), às 14:00 (quatorze horas), na sede social do Centro de
Tradições Gaúchas Velha Querência, nesta cidade de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso,

reuniram-se

em

Assembleia

os

integrantes

do

Movimento

Tradicionalista Gaúcho do Mato Grosso, identificados também pela sigla
MTG–MT e representantes das entidades filiadas, com o propósito de nos
termos da legislação vigente, adotarem definições sobre os assuntos
apresentados conforme Edital Número um (1) dois mil e dezoito (2018). Foi
lido o edital de convocação em primeira, segunda, terceira e última
chamada. Foi eleito como Presidente do Congresso 2018, o Senhor Amarildo
Pereira, patrão da entidade anfitrião do evento, como relator o Senhor João
Gilberto Lima e como secretária, Daiane Caroline Rios.
Segundo o Edital, a ordem do dia deliberará sobre:
Prestação de contas do Exercício 2018;
Parecer do Conselho Fiscal;
Prestação de Contas Campanha Lacre do Bem 2018;
Local e data das Etapas Regionais/2019 das 2ª/4ª RT e 1ª/3ª RT do XXII
FEMART;
Local e data da Etapa Inter-regional/2019 do XXII FEMART;
Local e data da etapa Final/2019 do XXII FEMART;
Local e data do próximo Congresso e Convenção do MTG/MT para o ano de
2020;
Elaboração do Calendário Anual dos Eventos do MTG/MT, para 2019;
Assuntos Gerais referentes ao MTG/MT;
Palavra Livre.

O Presidente do Congresso deu início aos trabalhos lendo o Edital de
Convocação. Na sequência antes da palavra do Tesoureiro, o diretor Geral do
MTG, senhor Francisco Muller de Souza convocou o diretor cultural e a
diretora jovem do MTG para apresentar a prestação de contas da Campanha
Lacre do Bem e realizar a entrega das cadeiras de rodas que foram
adquiridas ao representantes do Hospital do Câncer de Mato Grosso. O
Diretor Cultural do MTG, senhor João Malinski Júnior leu o agradecimento do
Presidente à todas as entidades que sediaram os eventos deste ano. Em
seguida leu a Carta de Suspensão de participação em eventos oficiais do
MTG e da entidade a qual o Tradicionalista punido é sócio pelo prazo de
sessenta (60) dias. Dando sequência, o Tesoureiro Odair Biguelini fez a
explanação das contas do MTG – MT, exercício 2016 até a data de hoje, com
receitas e despesas diversas, balanço patrimonial (aplicações bancárias,
créditos de associados, gastos e outros patrimônios), assim declaradas:
Receitas: R$ 175.093,30; Despesas: R$ 178.015,17; Déficit do exercício: R$
2.921,87; despesas financeiras R$ 2.119,00. Totalizando tanto o ativo
quanto o passivo no valor de

R$ 37.828,52. O tesoureiro registrou a

mudança do endereço da sede administrativa em cartório para o município
de Querência, endereço do presidente em exercício.
Aprovada

as

contas

pelo

Conselho Fiscal

e

disponibilizando

toda

a

documentação aos presentes. Jefferson Zucchi, representando o Conselho
Fiscal, declarou não encontrar irregularidades, leu o parecer de aprovação e
declarou aprovadas as contas do Exercício 2018. O Presidente do Congresso
colocou em aprovação as contas que foram aprovadas por unanimidade pela
assembleia.
Seguindo, local e data das etapas regionais do FEMART 2018. O MTG propôs
que, diante da grande participação da delegação do estado o FENART 2019

na cidade de Criciúma/SC no mês de julho, não sejam realizadas as etapas
regionais, e sim apenas duas etapas, a Interregional e a Final. Proposta
aprovada. Com o uso da palavra o diretor esportivo do MTG, senhor Gilmar
Bonfanti explanou a decisão do departamento esportivo em realizar sua
etapa regional como classificatória para a etapa estadual. Em seguida, João
Gilberto Lima solicitou a permissão do MTG, através da diretoria artística –
na pessoa da diretora Marcileia Capitanio, para realizar um Encontro de
Invernadas da 4ª RT (quarta região tradicionalista), sugerindo que as demais
regiões também realizem o mesmo encontro. Próximo assunto local e data
do Inter-Regional de 2018. O CTG Aliança da Serra se candidatou para
sediar, candidatura defendida na palavra do Patrão Jefferson Zucchi, sendo
aprovada sem a participação do departamento esportivo e com data préestabelecida para os 24 a 26 de maio de 2019, aprovada pela plenária.
Na sequência, definiu-se local e data para ETAPA FINAL do FEMART 2018. Se
candidatou o CTG Chama da Tradição, de Sapezal, a data ficou definida para
25, 26 e 27 de outubro de 2019, caso haja alteração nas datas da prova do
ENEM 2019, a etapa estadual seria adiantada para 11, 12 e 13 de outubro de
2019. Na mesma ocasião da etapa final do FEMART ocorrerá a etapa final dos
Jogos Tradicionalistas. Datas e locais aprovadas na plenária. Dando
continuidade coloca-se em aberto a decisão de local e data para sediar o
Congresso e Convenção de 2019. Candidataram-se o CTG Sentinela da
Tradição de Lucas do Rio Verde e o CTG Querência Distante de Primavera do
Leste, sendo aprovado pela plenária o CTG Sentinela da Tradição de Lucas do
Rio Verde. A possível data pré-estabelecida para o dia 30 de novembro de
2019. Prosseguindo, deu-se a sugestão de que a elaboração do calendário
anual do MTG ocorrerá gradualmente, de acordo com que as entidades forem
desenvolvendo suas datas internas, sendo que todas elas após consensos

serão disponibilizadas através do site do MTG. Aprovada em plenária. Dando
sequência, o presidente Roberto Basso apresentou proposta de valores de
pagamento das anuidades do MTG, até o mês de junho o equivalente a dois
salários e após esse prazo o equivalente a dois salários e meio, e não sendo
pago até 30 de junho a mensalidade, seria suspenso o cartão tradicionalista
de todos os sócios da entidade, sendo aprovada por unanimidade, também
apresentou

a proposta do MTG

de

que, o pagamento dos cartões

tradicionalistas passe a ser anual, defendendo a ideia de aumento de receita
no MTG e para facilitar que as entidades possam também ter como cobrar de
seus sócios a manutenção do pagamento anual de suas mensalidades ou
anuidades, e haja vista, a dificuldade de se ter um controle efetivo das
carteirinhas

no

estado

inteiro,

informando

que

atualmente

há

um

adiantamento para organização de possível transição do sistema de cartões
tradicionalistas de todos os MTG’s. O senhor Francisco Muller de Souza
apresentou a prévia de um possível sistema tecnológico de controle das
carteirinhas através do CPF. Na sequência pelo presidente foi exposto a
participação do MTG em reuniões da CBTG, informando que o MTG/MT é
exemplo em organização. Dando sequência pelo diretor cultural foi feita a
leitura da portaria do Patrono Espiritual do Congresso e Convenção
Tradicionalista, que homenageou o primeiro presidente “in memorian” e
todos os demais presidentes do movimento e aos fundadores do movimento
Antonio de Mello, Odair Biguelini e Valdir Busanello. Prosseguindo, passou-se
a leitura dos classificados para os Jogos Tradicionalistas Nacional 2019, pelos
diretores Gilmar Bonfante e João Gilberto Lima. Na sequência os patrões dos
CTG´s Sentinela da Tradição e Querência Distante, foi cobrado de todos a
participação de todas as entidades nos eventos artísticos, desde a abertura
até o encerramento, para haver integração mais entre todos os jovens e

todos os tradicionalistas participantes do evento. Seguindo-se pelo Diretor
campeiro foi feita a leitura da Seleção Campeira e suplentes, informado que
os demais classificados para o Rodeio Nacional de Campões de 2019, a ser
realizado na cidade de Criciúma/SC, será disponibilizada no site do MTG/MT,
até o dia 30/11/0018, e pela diretora artística Sra. Marciléia Capitanio de
Souza, foi feita a leitura dos classificados para o FENART 2019 na prova de
Danças Tradicionais, informando que a portaria com os demais classificados
será disponibilizada no site do MTG.
Encerrando o congresso pelo presidente foi feito o convite para participação
na Convenção, com início às 8:h30min. Sem mais para o momento, eu
Daiane Caroline Rios, que servi de Secretária, assino a presente ata, assim
como

os

demais

participantes,

conforme

credenciados em anexo à presente ata.

relação

dos

congressistas

