ATA 1ª RT Nº. 03/2011
Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e onze, nas dependências do CTG
Campeiros do Sul, às 10h realizou-se o ENESPA, com o assunto Procedimentos Contábeis
nas Entidades Tradicionalistas, palestra ministrada pela Contadora Deise Maciel da Silva. À
tarde, às 14h25min, iniciou a reunião de Patrões, onde o Senhor Valdir Secchi realizou a
abertura lendo a ata anterior, após foi colocado para aprovação pelo Coordenador Nairioli,
a qual foi aprovada por todos os presentes. Após, foi aberto espaço para o Sr. Rogério para
falar sobre o portal do MTG, sobre o Blog, colocando a importância desta ferramenta, onde
todos podem acessar, receber informação de imediato e explicando que a Empresa Oi veio
para somar através do Portal do MTG. www.portaldomtg.com.br, toda a notícia que entra
no portal já esta sendo vista por todo o estado, com a mesma informação, exemplo: Ata,
textos, vídeos colocar imagem, eventos, explicando que o texto fica armazenado e quando
chega próximo da data ele vem para página inicial, assim apresentou a página, e explicou
como utilizar. Comentou que foram distribuídos 10 equipamentos, onde o 35 CTG sendo o
pioneiro foi um dos contemplados. A senha e usuário tem que solicitar ao Sr. André, do
MTG Net, é uma ferramenta gratuita, o ENART será transmitido pelo portal é de fácil
manuseio: colocar a senha, administração, colocar as informações e salvar. Passou a
palavra para o Sr. Nairioli que agradeceu ao Rogério pelas informações e convidou o Sr.
Waldir de Oliveira Moreira – SECRASO-RS, Sindicato das Entidades Culturais e recreativas de
assistência social de orientação e formação profissional do RS – para explicar o porquê de
algumas entidades receberam um DOC SECRASO. O Sr. Waldir Moreira iniciou explicando o
surgimento do SECRASO, onde toda pessoa jurídica passa a estar vinculada a um sindicato
obreiro e patronal, que fazem as lutas do interesse de cada um, assim todas as entidades
são ligadas ao sindicato, que representa todas as entidades, e este sindicato para que possa
operar necessita dispor de uma máquina para funcionar. E por questões legais criou-se a
necessidade de uma contribuição sindical. Por outro lado tem as entidades que querem
fazer parte. Necessariamente precisa contribuir associativa com R$ 225,00 por ano e passa
a ter direito a voto e fazer parte da diretoria e definir os critérios. O que oferece:
Consultoria Jurídica, defesa, assistência a todos os sócios, a consultoria Contábil,
nutricionista para melhor qualidade de vida, feira do livro infantil, assim esta é a
apresentação do sindicato, explicando o porquê dos boletos. Após passos para Nairioli que
abriu para os patrões fazerem suas colocações. Sr. Pimentel, do DTG Tricolor dos Pampas
pergunta: O DOC é obrigatório pagar? Resposta: As cobranças são baseadas juridicamente,
pela CLT, é sim obrigatório, mas em alguns casos, com o intuito de exonerar, acabam não
pagando e aí vai se acumulando e poderá no futuro receber uma cobrança, formalizando
ações, uma gestão não paga, outra não paga. Sr. Giovane pergunta: Se é uma contribuição
eu sou obrigado a pagar, se eu quero ser sócio, como será, acho que tem que ter o
interesse em associar-se ou não e se é uma contribuição, também temos que ter o direito
de escolha. Resposta: Com relação à taxa é uma questão associativa, a entidade tem o
direito de escolha, mas independente de ser sócio ou não, tem que pagar a contribuição
sindical: Sindicato obreiro: tem que recolher no mês de março e em janeiro e maio deve
fazer o recolhimento da Contribuição Patronal, isto esta na legislação, a carga tributária é
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muito alta e esta é mais uma delas. Existe uma coisa que é te associar, não é obrigatório,
mas a contribuição sindical é: Não tendo funcionário taxa mínima Contribuição Assistencial
R$ 90,32. Tendo funcionário o valor está vinculado à quantidade de funcionários. Sr. Edson,
do CTG Gomes Jardim pergunta: Nós somos associados ao MTG, o qual existe o
Departamento Jurídico, onde podemos ser assistido? Nairioli responde, sim temos toda a
assistência Jurídica do MTG. José Francisco Lopes (Chicão) coloca sua posição: Sugiro que se
faça uma pesquisa, pois a maioria das entidades já tem, ele veio oferecer o produto, assim,
as entidades têm que analisar as suas necessidades. Somos obrigados a pagar as nossas
obrigações sociais, não podemos pagar sem querer, temos que ter a liberdade de escolha.
Sr. Eloim: Nós somos Entidades Tradicionalistas, a grande maioria não tem quadro
funcional, então porque temos que pagar acha que temos que aprofundar junto ao MTG,
pois quando pagamos pela 1ª vez vira jurisprudência, vira lei, porque arcar com mais esta,
vivemos realizando pagamentos dos nossos cofres minguados pagamos muita coisa e mais
esta? Nós trabalhamos de graça, não somos empregados e nem trabalhistas. Sr. Waldir
Moreira: Vim apenas justificar o pagamento e apenas sugeri que podem participar através
da associação. Mas não vai surgir jurisprudência porque é um imposto e deve ser pago.
Estamos esclarecendo para que efetivamente contribuam. Sr. Lamaison, do CTG Laço da
Querência: Só vai haver cobrança no momento em que eu assinei, neste ponto tem uma
grande discussão, não cabe a eu pagar o que eu não assinei, mas o momento não é este,
temos ainda que discutir. Nairioli: A presença do Senhor Waldir não é para aprovar é
porque no último encontro foi feito um questionamento deste boleto, onde algumas
entidades haviam recebido. O Sr. Waldir veio esclarecer, agora cabe a nós aprofundar, ver
as origens, e quando precisarmos de mais informação, temos o e-mail para contatar com o
Sr. Waldir, agradecemos a presença do Sr. Waldir que teve a função de esclarecer e tirar
dúvidas. Waldir: Confesso que sentimos honrados de ter participado e agradeço a
oportunidade de se não ter tirado a dúvida, ter colocado mais algumas. Nairoli: Anderson
Fraga Rocha e Felipe, peão e guri da Região, agradecemos a participação de ambos na
região no 23º Entrevero de Peão em Monte Belo do Sul. Informamos que o Anderson vai
dar suporte aos jovens, trabalhando a nossa juventude, passou a palavra para Anderson,
que explanou sobre o principal objetivo que é a busca de pessoas a participar dos CTG’s,
apresentou um vídeo falando sobre sincronia, persistência, liderança, confiança,
determinação e pediu para que todas as entidades tenham o seu Departamento Jovem,
conforme esta na coletânea. Após Nairioli agradeceu ao Anderson por ter aceitado o
desafio e apresentou o novo Patrão do DTG Potreiro da Várzea, que está reativando a
entidade, é um patrão novo, do Colégio Militar, a 1ª RT e todas as entidades estão de
braços abertos para dar apoio. Passou para Dona Neusa Secchi, Diretora do Departamento
Cultural, que elogiou a quantidade de patrões participando do encontro, colocou que a
palestra realizada com os Culturais foi sobre como organizar os eventos, Orientou para os
culturais, que promovam eventos, encontro de estudos, encontro de prendas e peões,
realize palestras, passem informações. Colocou sobre o Curso de Cultura Gaúcha que foi
realizado pela 1ª RT, onde obteve sessenta a setenta pessoas somente. O curso foi
comunicado no primeiro encontro, conforme segue: Subcoordenadoria Delta do Jacuí Sul
foi realizado no CTG Darci Fagundes com a participação de vinte e sete pessoas e seis
entidades; Subcoordenadoria Alvorada: somente 03 frequentaram com 70% de
participação; Subcoordenadoria de Gravataí: realizado no CTG Chaleira Preta, vinte e sete
participantes. Porto Alegre com mais ou menos cinquenta CTGs, somente duas prendas
participaram no 35 CTG. Temos que rever foi realizado um serviço de doação, preparação,
tempo e de cem CTGs, somente quinze participaram, temos que dar uma sacudida, vamos
convocar as prendas e peões participar. Patrões temos que nos sacrificar, nos colocamos a
disposição de vocês para assessorar, orientar. “Assim me dispus quando assumi, e estou
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aqui, me doando, mas preciso de ajuda, ajuda dos patrões, que nomeiam prendas por não
ter Departamento Cultural ativo”, disse. Estamos nos preparando para o Concurso Regional,
qual dos CTGS presentes irão participar? Apontem? Foram contados oito CTGs, pouco pelo
número de entidades as 1ª RT, terça-feira próxima é a entrega das pastas e inscrição no
CTG Glaucus Saraiva das 4h às 8 horas e no dia 15/06 será a Confraternização no 35 CTG.
Dia 18/06 prova Campeira e no dia 24 e 25/06, Mostra Folclórica, prova escrita e artística.
Convido os patrões para levarem seus quadros de prendas e peões ao Concurso para que as
mesmas acompanhem e conheçam o que acontece em um Concurso. A 1ª RT vai para o
Concurso Estadual em Passo Fundo, nas três modalidades: Maira, Fernanda e Ester, terá um
ônibus da região na sexta-feira à noite e também sairá um ônibus de Guaíba, vão prestigiar
a região. Informo o Encontro de Chinocas amanha no 35 CTG às 14h, amanhã também
curso de preparação de avaliadores, informação telefone 32482925. E assim agradeceu a
atenção de todos. Foi passada a palavra para o Sr. Marcus Vinicius, 1º Vice-Coordenador,
que realizou uma prévia da situação financeira da região, demonstrando os gastos em dois
momentos: o da festa campeira e o da situação financeira com a FECARS (ônibus,
transporte de cavalos, alimentações, pedágio, higiene e limpeza). Arrecadado: R$ 8.324,00
para uma despesa de R$ 21.736,00, dando um gasto de R$ 13.412,09. Ganhamos a FECARS,
estamos de parabéns, é um investimento, valeu à pena, pois o troféu veio para nós,
saliento que muitas entidades cobriram os seus custos. No segundo momento da
Movimentação financeira: Encerramos o mês com R$ 48.076,60 positivo e no mês de abril
com R$ 47.225,80, sendo: Receita: 6.854,00; despesa período: R$ 21.144,89; total: Déficit
do período: R$ 14.290,89. Extrato de conta do dia 21/05/2011 conta bancária: Saldo livre:
R$ 879,15 – Aplicação 56.187,25. Não consta os 22.000,00 que está guardado junto ao
MTG. Também anunciou o site da região, informando que o endereço é o mesmo, é só
acessar. Passou para Nairioli que agradeceu ao Marcus pela explanação e completou que o
site é a nossa referência, tem o nosso rosto e uma memória, onde o próximo coordenador
terá uma radiografia do andamento de cada entidade, agradeceu a compreensão de todos
pela demora, que foi além do esperado, mas agora é buscar informação e cadastrar
deixando claro e transparente. Passou para o Esporte que falou da 1ª classificatória dia
29/05, onde cada patrão se responsabiliza por seu atleta, 2ª classificatória no Porteira da
Tradição e a 3ª será em Porto Alegre. Cada trio de truco e bocha campeira paga R$ 50,00.
Inscrições no dia 27/05 no CTG Campeiros da Saudade com a nominata e a assinatura do
Patrão, o calendário e o regulamento em questão de três dias estará no site, mas caso
alguém já queira levar temos aqui. Ana Paula, representando o Diretor Cultural deixou
recado para a regional, que a partir de segunda-feira estará disponível a ficha de inscrição
no site da região. Para os grupos de dança, tem a obrigação de participar em cinco
modalidades. Considera-se modalidade: Danças gaúchas de salão é contado um somente.
Para regional a Região tem o prazo de até o dia 25 de Junho de entregar para o MTG, assim
a região estará recebendo no site até o dia 23/06 e o último dia é 27/06 n 35 CTG a partir
das 19h30min. Passado para Nairioli que falou do Cartão Tradicionalista, que acontece de
muitas fichas estarem com problema o que dificulta o andamento. É preciso atentar para
estes dados e principalmente para o CPF, que é obrigatório constar, vamos trabalhar assim,
dar um prazo até 30 de Junho para colocar em dia. Não espere vencer o Cartão e lembrar
de verificar quando tem um rodeio, às vezes é dado a carta de liberação de boa-fé e às
vezes a ficha esta com problema e o cartão não fica pronto. Toda a quarta-feira é realizada
reunião sobre o SAT e cartões tradicionalistas, assim 25/05 no CTG Maragatos. Após passou
para os Patrões que realizaram Convites de eventos em suas entidades. Sr. Giovane pediu
que repensasse a cobrança de multa dos individuais que trocam de entidades. Pra entidade
não tem importância o valor da multa. Nairioli respondeu que a respeito da multa era uma
normativa do MTG, que caiu, deixo nas mãos dos senhores que recorram através de
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proposição, será que é a multa que deixa as crianças nas entidades, ou será que é o
trabalho da entidade, precisamos construir a referência, a consciência começa por nós
dirigentes de entidades, temos que começar a reestruturar para não precisar dar aquele
jeitinho, estou fazendo um pacto com vocês, que até o dia 31/06 colocar em dia a troca de
cartões, para construirmos algo de valor. Temos que regrar a troca de cartão tem uma
invernada que por solicitação do instrutor, encaminhou a troca de cartões, pois passou para
outra entidade, tinha integrantes que nem sabia, onde fica a ética deste instrutor, isto é
complicado, temos que estar atento. Zona Sul, estamos esperando a lista de destaque com
a pontuação para saber quais as entidades que foram beneficiadas com pontos em
atividades que não realizaram, para que pudessem votar em Nova Petrópolis. Esta entidade
vai disputar de igual em uma regional, acho que devemos tomar providências para que isto
não aconteça, é uma questão de ética, honestidade e esta prejudicando entidades
honestas. Chicão: As pessoas têm que ter o direito de ir e vir, o que pode fazer é uma
denúncia como Patrão ao conselho de ética. Sr. Maciel: somente justificando a ausência do
Sr. Dário e representando a Subcoordenadoria Gravataí. Nairioli: Na sexta-feira sai um
ônibus para Passo Fundo e retorna após o Baile, contato com Cláudia. Sr. Valdir Secchi falou
sobre o FESTIRIM e abriu para inscrição das entidades que gostariam de sediar o evento,
inscreveram: Sr. Enio, CTG Rancho; CTG Chaleira Preta, CTG Gildo de Freitas. Chicão colocou
que faz parte do regulamento que quem sedia o evento são entidades que ainda não
sediaram. Nairioli colocou que será realizada uma comissão de avaliação das estruturas
para verificar as que melhor atende, assim também se inscreveram: CTG Amaranto,
Província de São Pedro, Armada Grande, CTG Gomes Jardim, totalizando oito entidades.
Nairioli agradeceu a presença de todos e pediu que todos se mantivessem unidos para que
sejamos uma região mais forte e encerrou com o lema: “Pelo Rio Grande pelo Brasil”. Nada
mais havendo a registrar, eu, Margarete Rodrigues, Secretária designada, encerro esta ata,
que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Senhor Coordenador.x.x.x.x.x.x.x.x

MARGARETE DOS SANTOS RODRIGUES
Secretária ad hoc

NAIRIOLI ANTUNES CALLEGARO
Coordenador da 1ª RT
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