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Proponente: Rafael Zechlinski Pereira, GPF Aldebarã, Canoas/RS 

Proposição: A presente proposição pretende trazer ao debate as 

temáticas abordadas no evento “Seminário de Patrões da 12ªRT”. 

Justificativa: Criado em 1994 pela coordenadoria do sr. João Carlos de 

Moura, teve em sua essência o espaço para aprimorar, preparar e 

instrumentalizar as lideranças das entidades tradicionalistas. 

Os tempos mudaram, novas exigências são feitas as entidades 

tradicionalistas, e a cada ano que passa, as entidades tradicionalistas assumem 

uma constituição jurídica mais estruturada, necessitando prestar contas, cumprir 

com obrigações legais, além de estarem preparadas para lidar com público, 

atender as necessidades de seus associados e estar preparados para ter suas 

posições e condutas respaldadas por documentos e protocolos. 

Nos últimos anos vemos que as temáticas abordadas no Seminário de 

Patrões da 12 RT tem sido um pouco mais abrangentes e dispersas dos objetivos 

deste evento. Cabe ressaltar que as temáticas que foram abordadas são de 

suma importância e de grande relevância aos tradicionalistas, conduto, poderiam 

ter sido tratadas em outro formato de evento. 

Que possamos seguir o exemplo de nossas Regiões Tradicionalistas 

vizinhas, como a 30ª RT que desenvolve o Programa de Capacitação de Gestão 

de Entidades Tradicionalistas e também da 1ª RT que possui grupos de 

formação de lideranças tradicionalistas. 

Assim, viemos propor que o Seminário de Patrões da 12ªRT tenha em sua 

programação assuntos relacionados a gestão das entidades tradicionalistas, que 

tenhamos um espaço para troca de experiência entre as entidades, onde 

possamos apresentar casos que deram certo, mas também possamos 

apresentar as dificuldades que temos na condução de nossas entidades, a fim 

de buscarmos um caminho coletivo para o crescimento do tradicionalismo em 

nossa Região. 
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Por fim, deixamos algumas pautas como sugestão: 

- Constituição jurídica de uma entidade tradicionalista; 

- Obrigações e encargos legais; 

- Documentação, registros e protocolos; 

- Financiamento público e privado; 

- Gestão de pessoas; 

- Protocolo e cerimonial de eventos; 

- Espaço para apresentação de casos. 

 

                                                                           
 

Rafael Zechlinski Pereira 
                                                                                  GPF Aldebarã 

 

Canoas, 30 de outubro de 2019. 


