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Ata n° 353/2019
Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, nas dependências do CTG
Serigote na cidade de Estância Velha/RS, realizou-se o primeiro encontro regional de
patrões da 30° RT/MTG/RS do corrente ano. Encontro de número 322 da história da 30°
RT. A abertura dos trabalhos se deu às vinte horas com a formação da mesa de honra
em seguida procedeu-se a entoação do Hino Nacional Brasileiro com letra de Joaquim
Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Consta como pauta do
encontro: Análise/aprovação da Ata dos Encontros Regionais anteriores, Apresentação
Novos Patrões, Atas Eleição Patronagens, Cartões Tradicionalistas, Entrega de
documentos, Leitura das Correspondências, Transmissão de Cargos Gestão 2019,
Aprovação da Movimentação Financeira de Novembro e Dezembro de Dois Mil e
Dezoito, Deliberar sobre a prestação de contas do 2° semestre de Dois Mil e Dezoito da
30° RT/MTG/RS, Pendências financeiras das entidades junto à 30° RT/MTG/RS. De
imediato, Sr Coordenador regional da gestão 2018 Carlos Alberto Moser, oriundo do
CTG Serigote, agradece a presença de todos. Em seguida passa a palavra a patroa da
casa, Sra Andrea Backes, a qual agradece a presença de todos. Dando sequência,
Senhor Coordenador solicita a aprovação da ata do Encontro Regional de Patrões
anterior, realizada em dezembro de dois mil e dezoito no CTG Serigote. A ata é
aprovada por unanimidade. Em seguida, Sr Carlos Alberto Moser passa a palavra ao
Senhor Paulo Tigre, vereador e presidente da Câmara de Vereadores da cidade de
Campo Bom/RS, o qual agradece a presença de todos e agradece também em nome
do prefeito de Campo Bom/RS, Senhor Luciano Orsi, o qual não pode estar presente no
evento. Na sequência a palavra foi passada ao Senhor Ênio Brizola, vereador da cidade
de Novo Hamburgo/RS, que agrade a oportunidade e coloca a Câmara de Vereadores
de Novo Hamburgo à disposição para auxiliar a nova gestão da 30° RT e do Movimento
Tradicionalista Gaúcho em geral. Senhor Carlos Alberto Moser explana que um de seus
desejos é a aprovação do regulamento interno de laço da 30° RT, mas que o mesmo
deverá ser prorrogado para um encontro posterior. Senhor Moser questiona se algum
membro da coordenação gestão 2018 gostaria de expor a palavra. A palavra é passada
a Jovem Caroline Bianca Dillenburg, oriunda do CTG Cotiporã, e ao Jovem Maicon
Andrewx Costa, oriundo do CTG Gaudérios da Saudade, responsáveis pelo
Departamento Jovem da 30° RT/MTG/RS no ano de 2018, os quais agradecem a
presença de todos e informam do recebimento de diploma de Departamento Cultural
recebido no 67° Congresso Tradicionalista Gaúcho, realizado na cidade de São
Borja/RS, aproveitando o momento o casal anuncia que se tornaram, Diretores da 1ª
Inter Regional do Departamento Jovem Central, para o ano de 2019. Por ocasião da
prestação de contas o Sr. MARCO AURELIO MORAES, oriundo do CTG Estância do
Campo Grande, tesoureiro regional informa que: no mês de julho iniciamos com saldo
de R$ 25.785,01, tendo como entrada R$ 23.898.77 e saídas R$ 8.356.62 restando um
saldo de R$ 41.327,16. No mês de agosto iniciamos com saldo de R$ 41.327.16, tendo
como entradas R$ 11.716,87 e saída de R$ 26.414,40 restando um saldo de R$
26.629.63. No mês de Setembro, iniciamos com saldo de R$ 26.629,63, tendo como
entrada R$ 11.494,54 e saída de R$ 8.167,59 restando um saldo de R$ 29.956,58. No
mês de outubro iniciamos com saldo de R$ 29.956,58 tendo como entrada R$ 6.957,28
e saída de R$ 9.187,63 restando um saldo de R$ 27.726,23. No mês de Novembro,
iniciamos com saldo de R$ 27.726,23 tendo como entradas R$ 9.120,50 e saídas de R$
6.388,06 restando um saldo de R$ 30.458,67. No mês de Dezembro, iniciamos com
saldo de R$ 30.458,67 tendo como entradas R$ 32.402,55 e saídas de R$ 23.036,26
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restando um saldo final de R$ 39.824,96. Após colocada em votação foram aprovadas
as contas por unanimidade e sem ressalvas. Senhor Carlos Alberto Moser agradece a
presença das autoridades, patroa da entidade, aos patrões e demais presentes.
Agradece também por cada momento de parceria destes últimos oito anos em que foi
coordenador da 30° Região Tradicionalista. Profere o discurso realizado em sua
cerimônia de posse como coordenador da 30° Região Tradicionalista no ano de Dois Mil
e Onze. Coloca-se a disposição para auxiliar a coordenação da região e suas entidades,
enfatizando a necessidade de cumprimento dos regulamentos e da Carta de Princípios
do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Agradece o esforço dos jovens presentes e
enfatiza a importância do respeito às pessoas e ao movimento. Agradece também ao
esforço dos peões e prendas regionais que souberam respeitar nossa região. Agradece
aos integrantes de invernadas campeiras pelo respeito às normas e ao auxílio na
elaboração do regulamento. Agradece as invernadas de dança e as categorias de classe
como ACTNH de Novo Hamburgo e AGE de Estância Velha, só enfatiza que estas
categorias de classe muitas vezes esqueceram-se de seus reais objetivos, colocando
até mesmo objetivos pessoais acima dos anseios do tradicionalismo gaúcho. Enfatiza a
necessidade de uma fiscalização constante dessas entidades. Agradece a todos os
grandes apoiadores da coordenação desta região nestes últimos oito anos em que foi
coordenador. Por fim, enfatiza que estará sempre ao lado do novo coordenador da
região para auxiliá-lo, deseja sucesso aos integrantes da nova coordenação e a todo o
movimento tradicionalista gaúcho, colocando-se como um amigo sempre disposto a
ajudar. Senhor Gelson Descovi Vargas faz uso da palavra parabenizando o Senhor
Carlos Alberto Moser por todo empenho durante o período que esteve à frente da
coordenação da 30° RT/MTG/RS. Gelson Descovi Vargas passa a palavra ao Senhor
Gerson Ludwig, Conselheiro Benemérito do Movimento Tradicionalista Gaúcho. O
Senhor Gerson Ludwig agradece a todos os anos de dedicação do Senhor Carlos
Alberto Moser na coordenação da região, desejando-o também sucesso na nova
empreitada dentro do MTG/RS como vice-presidente de administração e finanças.
Deseja também sucesso ao Senhor Gelson Descovi Vargas nessa nova empreitada e
coloca-se a disposição da coordenação para auxiliar no que for possível. O Senhor
Gerson Ludwig pede que os representantes da nova coordenação da 30° RT/MTG/RS
coloquem-se em posição e profere o discurso de juramento, sendo repetido pela nova
gestão. Senhor Gelson Descovi Vargas inicia seu discurso agradecendo a recepção da
casa, as autoridades, patrões e demais prendas e peões presentes. Inicia a
apresentação dos integrantes da nova coordenação, chamando-os à frente da mesa
para apresentação aos patrões presentes e demais presentes. Inicia a apresentação
pelo Conselho Fiscal, composto pelo Senhor Clóvis Alex Soares, oriundo do CTG
Guapos do Itapuí, como Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Jadir Peixoto Goulart,
oriundo do CTG Pedro Serrano, como Vice-Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Luis
Henrique Frohlich, oriundo do CTG Querência de Nova Hartz, como Vogal, Senhor
Adão Rodrigues dos Santos, oriundo do CTG Estância da Liberdade, como 1°
Conselheiro Suplente, Senhor Sidinei Pereira Gonchoroski, oriundo da Sociedade
Gaúcha de Lomba Grande, como 2° Conselheiro Suplente e Senhora Micheline Fetter
da Silva, oriunda do CTG Pedro Serrana, como 3° Conselheira Suplente. Em seguida
faz a apresentação dos integrantes do Conselho de Ética, composto pela Senhora Laura
Callegaro de Oliveira, oriunda da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, como
Presidente do Conselho de Ética, Senhor Vanderlei Fetter, oriundo do CTG Pedro
Serrano, como Vice-Presidente do Conselho de Ética, Senhora Mara Lenise Mesquita
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Rodrigues, oriunda do CTG Terra Nativa, como Conselheira, Senhora Márcia Schuh,
oriunda do CTG Amigos da Tradição, como Conselheira e Senhora Solange Aparecida
Brum Lauser, oriunda do CTG Galpão Sentinela do Pago, como Conselheira. Em
seguida inicia-se a apresentação dos integrantes do Departamento Cultural, composto
pela Senhora Caroline Hamely de Lima, oriunda do CTG M´Bororé, Diretora Cultural,
Senhora Lisete Ritter, oriunda do CTG Essência da Tradição, como Vice-Diretora
Cultural, Senhora Nicole Rafaela Schuh, oriunda do CTG Amigos da Tradição, como
Diretora do Departamento Jovem, Senhor Patrick Atílio, oriundo do CTG Querência de
Nova Hartz, como Diretor do Departamento Jovem, Senhora Tânia Exner e Senhor Igor
de Macedo, ambos oriundos da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, como casal de
apoio ao Departamento Jovem. Em seguida, inicia-se a apresentação do Departamento
Campeiro, composto pelo Senhor Anderson Leite Hoffmann, oriundo do CTG Terra
Nativa, como Diretor Campeiro, Senhor Ricardo Bilhalava, oriundo do CTG Campo
Verde como vice diretor campeiro e Senhor Luciano Haubert, oriundo da Sociedade
Gaúcha de Lomba Grande, como Diretor de Cavalgadas. Em seguida, inicia-se a
apresentação do Departamento Artístico, composto pelo Senhor Jurandir de Oliveira,
oriundo do CTG Gaudérios da Saudade, como Diretor Artístico e do Senhor Diego Joel
Schuh, oriundo do ACTG Portal da Serra, como Vice-Diretor Artístico. Em seguida,
inicia-se a apresentação do Departamento Administrativo, composto pelo Senhor Márcio
José Schneider, oriundo do CTG M´Bororé, 1° Sota Capataz, da Senhora Bruna Luísa
Bertoldi, oriunda do CTG Galpão Sentinela do Pago, como 2° Sota Capataz, do Senhor
César Eduardo Leandro da Conceição, oriundo da Sociedade Gaúcha de Lomba
Grande, como 1° Agregado das Pilchas e do Senhor Elio Paulo Nicola, oriundo do ACTG
Portal da Serra, como 2° Agregado das Pilchas. Finalizando a apresentação da nova
coordenação, o Senhor Gelson Descovi Vargas chama a frente o Senhor Rafael
Bilhalva, oriundo do CTG Campo Verde, que assume o cargo de Vice-Coordenador. O
Senhor Gelson Descovi Vargas passa a palavra a Senhora Caroline Hamely de Lima,
diretora do Departamento Cultural da 30° RT/MTG/RS. Senhora Caroline Hamely de
Lima agradece o convite a participar da nova coordenação da região e a confiança dos
patrões. Avisa que no dia Nove de Março de Dois Mil e Dezenove ocorrerá o Seminário
Estadual de Prendas, que se realizará na cidade de Giruá/RS, evento este que conta
pontos para a Lista de Destaque Tradicionalista. Informa que será disponibilizado um
ônibus para transportes das pessoas interessadas em participar do respectivo evento.
Avisa também aos patrões presentes que será iniciada a preparação para formação do
prendado da região. Enfatiza que os departamentos culturais das entidades
tradicionalistas da região já podem entrar em contato com o Departamento Cultural da
30° RT/MTG/RS caso queiram iniciar os trabalhos para formação de seus prendados.
O Senhor Kelvin da Silva Penedo, atual 1° Peão da 30° RT/MTG/RS, faz uso da palavra
e convida a todos os presentes para o evento que ocorrerá no dia Cinco de Fevereiro
de Dois Mil e Dezenove sobre Saúde dos Integrantes de Invernadas de Dança, que será
realizado nas dependências do CTG Essência da Tradição. A jovem Nicole Rafaela
Schuh, Coordenadora do Departamento Jovem, pede aos patrões presentes que tragam
nomes de suas respectivas entidades para formação do Departamento Jovem que já
estejam a frente deste processo ou que tenham interesse. Convida a todos para Tchê
Retiro, que acontecerá no mês de Fevereiro, em local a ser definido, pedindo a
participação e parceria de todos. Senhora Caroline Hamely de Lima convida a todos os
diretores culturais das entidades presentes para realizar uma reunião em separado a
fim de explanar sobre os próximos eventos da região. O Senhor Gelson Descovi Vargas
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convida os integrantes do Departamento Artístico para fazer uso da palavra. O Senhor
Jurandir de Oliveira, Diretor do Departamento Artístico da 30° RT/MTG/RS, parabeniza
o Senhor Carlos Alberto Moser pelo trabalho realizado. Agradece ao Senhor Gelson
Descovi Vargas pelo convite a participar desta coordenadoria. Coloca que trabalhará
bastante para as invernadas de dança, mas que dará apoio especial aos integrantes e
provas artísticas individuais. Informa que no próximo dia Vinte de Fevereiro será
realizada uma reunião com todos os coordenadores artísticos das entidades da região
na sede da 30° RT/MTG/RS. Informa também que este ano será retomado o Circuito
Artístico da Região, o qual será alinhado junto aos coordenadores artísticos de cada
entidade. Será realizado um trabalho forte junto as provas individuais, enfatizando que
será realizado circuito focado nas provas individuais, sendo que no último dia de circuito
também será realizada a última eliminatória para a regional. Será dado apoio a todas as
categorias artísticas para os principais eventos estaduais como FESTIMIRIM,
JUVENART, ENART e FESTXIRU. Coloca também que será realizado um trabalho
especial para o FEDAGAN. Por fim, enfatiza a importância da presença dos
coordenadores artísticos das entidades na reunião do dia Vinte de Fevereiro na sede da
30° RT/MTG/RS. Senhor Gelson Descovi Vargas avisa aos patrões presentes que ainda
há datas em aberto para realização dos próximos encontros de patrões e pede que os
patrões presentes oficializem o interesse em realizar um dos Encontro de Patrões em
suas entidades. O Patrão do ACTG Portal da Serra, saúda a mesa e pede para receber
o encontro de patrões em sua entidade no mês de junho. O Patrão do CTG Amigos da
Tradição, saúda a todos e pede para receber o encontro de patrões em sua entidade no
mês de novembro. O Patrão do CTG Desgarrados da Querência, parabeniza a nova
coordenação e se coloca a disposição para auxiliar no que for possível. O Patrão do
DTG Porteira Aberta, parabeniza o Senhor Carlos Alberto Moser e o Senhor Gelson
Descovi Vargas e pede para receber a encontro de patrões para o mês de agosto. O
Patrão do CTG Galpão Sentinela do Pago, parabeniza o trabalho do Senhor Carlos
Alberto Moser, parabeniza o Senhor Gelson Descovi Vargas e a nova coordenadoria e
coloca-se a disposição para auxiliar. O Patrão do CTG Porteira Velha, parabeniza o
Senhor Gelson e sua equipe e pede para receber o encontro de patrões em sua entidade
no mês de abril. O Patrão do CTG Querência de Nova Hartz, saúda a mesa, parabeniza
o Senhor Moser e Senhor Gelson. Pede para receber o encontro de patrões em sua
entidade no mês de maio. O Patrão do CTG Capivarense, parabeniza o Senhor Gelson
e sua equipe de coordenadoria. Agradece a parceria junto ao Senhor Moser e pede para
receber o encontro de patrões do mês de outubro. O Senhor José Luiz Amaral Silveira,
Patrão da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, parabeniza os Senhores Carlos
Alberto Moser e Gelson Descovi Vargas. Apresentar o novo patrão da entidade, o
Senhor Adilson Pinto, e pede para receber o encontro de patrões em sua entidade no
mês de janeiro de Dois Mil e Vinte. O Patrão do CTG Campo Verde, parabeniza a
presença das autoridades presentes, enfatizando a importância da presença do Poder
Público nos Encontros de Patrões da região. Aproveita a oportunidade para convidar a
todos para prestigiar o Quadragésimo Primeiro Rodeio Nacional de Campo Bom/RS que
se realizará entre os dias Dois a Dez de Março de Dois Mil e Dezenove. O Patrão do
CTG Guapos do Itapuí, agradece a parceria com o Senhor Carlos Alberto Moser.
Parabeniza também o Senhor Gelson Descovi Vargas e sua equipe de coordenadoria.
O Patrão do CTG Estância da Liberdade, parabeniza a nova gestão da 30° RT/MTG/RS.
Convida a todos os presentes para prestigiar o fandango que se realizará no dia Vinte
e Três de Fevereiro em sua entidade. Enfatiza a união das entidades, parabenizando
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os demais patrões presentes. Pede que seja disponibilizado uma data para sua entidade
para realização do encontro de patrões, uma vez que há muitos anos o respectivo
encontro não ocorre em sua entidade. Em seguida o Patrão do ACTG Portal da Serra
pede a palavra e cede sua data de realização do encontro de patrões para o CTG
Estância da Liberdade no mês de junho deste ano. O Patrão do CTG Essência da
Tradição, parabeniza o Senhor Carlos Alberto Moser. Enfatiza a retomada de uma pauta
recorrente denominada por este como “pula-pula de dançarinos entre as entidades”.
Coloca que foi feita uma proposição para ser colocada em votação, a qual se crie uma
carência de seis meses na 30° RT/MTG/RS, a contar da data de acerto de todos os
débitos com a entidade, para que o sócio/dançarino de invernada artística possa
transferir-se para outra entidade da região, salvo casos onde a entidade de origem não
possua categoria a qual o dançarino pretenda participar. O Senhor Gelson Descovi
Vargas informa que transferirá esta pauta para o próximo Encontro de Patrões. O Patrão
do CTG Terra Nativa, parabeniza a patroa da casa, parabeniza o Senhor Carlos Alberto
Moser pelo trabalho realizado, parabeniza o Senhor Gelson e sua nova coordenadoria.
Apoia a proposta do Patrão do CTG Essência da Tradição. Convida a todos os
presentes para o baile em sua entidade que se realizará no dia Quinze de Março de
Dois Mil e Dezenove em comemoração ao aniversário da Senhora Zelita Marina da
Silva, pedindo a todos os patrões que participem deste evento em apoio ao auxílio que
a Senhora Zelita presta a região nas mídias. O Senhor Antônio Dorneles, Patrão do CTG
M´Bororé, deseja boa sorte ao Senhor Gelson e sua coordenadoria e coloca a entidade
para auxiliar a região no que for possível. A Senhora Amélia, presidente da AGE de
Estância Velha, parabeniza o Senhor Gelson e ressalta que muitas vezes o trabalho
para promoção do tradicionalismo gaúcho é árduo e muitas vezes mal interpretado por
algumas pessoas. O Patrão do CTG Guapos do Itapuí pede a palavra e discorre sobre
a proposta do Patrão do CTG Essência da Tradição no que tange a penalização de
integrantes de invernadas artísticas das entidades. Enfatiza que a proposta não seria
válida e que nunca viu até o momento nenhum patrão pedir desculpas por terem aceito
dançarinos de outras entidades. Diz ainda que se o dançarino está insatisfeito com a
entidade que representa deve ser analisado o motivo de sua insatisfação e saída e
assim ajustar o que for necessário. O Senhor Gelson Descovi Vargas passa a palavra
ao Senhor Henrique Sholz. O Senhor Henrique Sholz, Secretário de Desenvolvimento
Econômico e Turismo da cidade de Campo Bom/RS, cumprimenta a patroa da casa,
demais patrões, autoridades públicas presentes e demais presentes. Informa que o
Prefeito de Campo Bom/RS, o Senhor Luciano Orsi, que não pode se fazer presente
neste evento, parabeniza o Senhor Carlos Alberto Moser pelo trabalho realizado na
coordenação da 30° RT/MTG/RS. Convida a todos os presentes para o Quadragésimo
Primeiro do Rodeio Nacional de Campo Bom/RS que se realizará no CTG Campo Verde
entre os dias Dois a Dez de Março do presente ano, reunindo as quatro entidades
tradicionalistas de Campo Bom/RS, anunciando que o evento é cem por cento gaúcho,
que o mesmo está sendo organizando para atender a toda comunidade tradicionalista.
O Senhor Gelson Descovi Vargas faz uso da palavra e inicia a passagem aos presentes
dos assuntos gerais. Convida a todos os presentes para o evento de pré-estréia dos
peões do ACTG Portal da Serra, que se realizará no dia dezeseis de abril no ACTG
Portal da Serra, pedindo a participação de todas as entidades. Informa que foi lançada
pelo MTG/RS a nova Coletânea de Legislação Tradicionalista, recomendando que cada
entidade possua, pelo menos, um exemplar. Pede que as entidades tomem cuidado no
que tange ao posicionamento das bandeiras em eventos oficiais e cavalgadas,
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informando que existe um livro que explica a forma correta de posicionar. Informa que
não receberá neste momento e também não colocará em pauta a questão proposta pelo
patrão do CTG Essência da Tradição com relação às transferências de dançarinos de
invernadas de dança, pedindo para que seja indicado um relator para defesa da
proposta e verificação junto às entidades para verificar quais não estão de acordo ou
contra a proposta apresentada. A respectiva proposta será colocada em pauta e votação
no próximo Encontro Regional de Patrões que se realizará nas dependências do CTG
Campo Verde. Relembra a todos que o Departamento Jovem da 30° RT/MTG/RS
realizará o Tchê Retiro e pede a participação de todas as entidades. Oficializa que o
Patrão do ACTG Portal da Serra cedeu sua data para realização do Encontro Regional
de Patrões ao CTG Estância da Liberdade. Informa que em alguns dias iniciará o
trabalho de uma secretária executiva junto a Coordenadoria da 30° RT/MTG/RS. Serão
marcadas reuniões com patrões de cada cidade integrante da região para entender os
problemas e propostas, para que na sequência sejam realizadas reuniões junto às
prefeituras das respectivas cidades para expor problemas das entidades e que a
Coordenação 30° RT/MTG/RS, possa servir como um agente integrador entre as
entidades e o poder público. Informa que a Prefeitura Municipal de Sapiranga/RS se
colocou à disposição para sediar a Terceira Inter-Regional do ENART Dois Mil e
Dezenove, sendo que a proposta será oficializada em reunião de coordenadores
regionais que se realizará no dia Dezesseis de Fevereiro na cidade de Xangri-lá/RS.
Informa que os cartões tradicionalistas seguirão por enquanto o mesmo processo e pede
que os mesmos sejam passados antes do início ou no término de cada Encontro de
Patrões para evitar transtornos no decorrer do encontro. Informa a todos os patrões que
em breve será lançado um novo web site e novo logotipo da gestão Dois Mil e Dezenove
da 30° RT/MTG/RS. Também está sendo desenvolvido sistema informatizado para
solicitação de novos e renovação de cartões tradicionalistas. Senhor Gelson informa
que em breve a nova secretária da 30° RT/MTG/RS entrará em contato com cada
entidade da região para realizar o preenchimento de um senso das entidades. Senhor
Gelson informa que é preciso definir uma nova sede itinerante para coordenação. O
Senhor Moser informa que a sede itinerante do coordenador da região é a entidade
tradicionalista ao qual o coordenador é vinculado. Senhor Gelson coloca em votação
junto aos patrões presentes que a sede itinerante do coordenador seja escolhida por
cada coordenador, sendo esta aprovada por unanimidade. Senhor Gelson define então
que a sede itinerante da gestão Dois Mil e Dezenove seja seu endereço profissional,
situado na Travessa Sete de Setembro, 216A, centro de Sapiranga. Senhor Carlos
Alberto Moser pede a palavra e diz que, no papel de Vice-Presidente de Administração
do MTG/RS, parabeniza a nova gestão da 30° RT/MTG/RS em nome do Senhor Nairioli
Antunes Callegaro, Presidente do MTG/RS, que não pode estar presente no evento.
Parabeniza o Senhor Gelson Descovi Vargas pela conquista, o qual montou uma equipe
de trabalho privilegiado e que o MTG/RS está a disposição para auxiliar a região no que
for possível. Agradece novamente todo o apoio e carinho das entidades nestes oito anos
o qual esteve a frente da coordenação da 30° RT/MTG/RS. O próximo Encontro de
Patrões será realizado no dia seis de março de dois mil e dezenove, primeira quartafeira do mês de março, nas dependências do CTG Campo Verde na cidade de Campo
Bom/RS. Senhor Gelson Descovi Vargas deseja sucesso ao Senhor Moser na nova
empreitada como Vice-Presidente de Administração e Finanças do MTG/RS. Pede que
todos os presentes rezem junto o Pai Nosso de mãos dadas. Encerramos com a
execução do hino Rio Grandense que tem letra de Joaquim Pinto da Fontoura,
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alcunhado de Chiquinho da Vovó, música de Joaquim José de Mendanha e
harmonização de Antônio Corte Real. Lavro a presente ata que após lida e aprovada
será assinada por mim Márcio José Schneider, 1° Sota Capataz da 30ªRT/MTG/RS e
pelo Coordenador Regional, Senhor Gelson Descovi Vargas.
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