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Ata n° 354/2019
Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezenove, nas dependências do CTG Campo Verde
na cidade de Campo Bom/RS, realizou-se o segundo encontro regional de patrões da 30°
RT/MTG/RS do corrente ano. Encontro de número 323 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, Homenagem aos cinquenta anos do CTG Campo Verde e demais
entidades, Apresentação de novos patrões, Apresentação de novos diretores da 30° RT, Leitura
das correspondências, Horário de funcionamento da sede, Apresentação da secretária executiva
Tais Diogo da Silva, Divulgação do número de WhatsApp da secretaria, Atas Eleição Patronagens,
Entrega de documentos, Levantamento de dados estatísticos do tradicionalismo da 30° RT,
Lançamento do novo site da 30° RT, Acerto de pendências financeiras das entidades, Convidados
em geral, Manifestações e convites, Apresentação dos prendados, Ida ao Seminário Estadual de
Prendas, Palavra da Diretora do Departamento Jovem Regional, Palavra do Peão Farroupilha,
Participação das esposas de patrões e vice patrões nas reuniões do Departamento cultural para
projetos assistenciais, Retomada dos circuitos de danças tradicionais, Convocação para reunião
com instrutores de dança de salão, Chama crioula, Festa Campeira na cidade de Xangri-lá,
Reunião com patrões e capatazes campeiros no dia vinte de março de dois mil e dezenove na
sede da RT às vinte horas para tratar assuntos das batidas de laço, Data das batidas de laço da
região, Cartões Tradicionalistas, CAT e Informes gerais, Eventos irregulares, Seguro de rodeios e
TAC, Alteração dos encontros de patrões, proposições. Senhor Coordenador Regional Gelson
Descovi Vargas agradece a presença de todos e passa a palavra ao patrão da casa, o qual dá boas
vindas aos presentes no encontro. Senhor Gelson Descovi Vargas informa aos presentes que
ainda não possui o endereço de e-mail de todos os patrões da região, sendo assim a secretária
executiva Taís passará, durante o respectivo encontro, uma listagem para que os patrões
informem seus endereços de e-mail. Senhor Gelson inicia a votação de aprovação da ata do
último encontro de patrões, a qual é aprovada por unanimidade. Em seguida, apresenta os
novos diretores da coordenaria da 30° RT, a senhora Rejani, que ocupará o cargo de diretora do
coral da região, e o senhor Fernando, ocupando o cargo de diretor de danças gaúchas de salão.
Senhor Gelson passa a palavra a Márcio José Schneider, primeiro secretario da região. Senhor
Márcio inicia realizando a leitura das correspondências recebidas, informa a todos os presentes
sobre os novos horários da secretaria da região. Nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras o
horário de funcionamento da secretaria será das doze horas até as dezoito horas. Nas quartasfeiras o horário será das nove horas até as doze horas e das treze horas até as dezoito horas.
Nos sábados o horário de funcionamento será das oito horas até as doze horas. Foi realizada a
apresentação da senhora Taís Diogo da Silva, que exercerá a função de secretária executiva da
região. Em seguida foi informado a todos o número de celular e WhatsApp para contato com a
secretaria da região. Senhor Márcio informa que em breve será enviado aos patrões das
entidades um formulário para preenchimento do senso de informações das entidades da região.
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Também informa aos presentes sobre o lançamento do website da 30° RT, onde será possível
ter acesso a diversas informações sobre a região, eventos, entre outros. Informa que as
entidades que ainda possuam pendências financeiras junto a coordenadoria da região que
podem ser resolvidas junto com o Senhor César Eduardo Leandro da Conceição, primeiro
tesoureiro da 30° RT. Senhor Gelson retoma a palavra e menciona que finalizou a rodada de
reuniões junto aos patrões da região onde alinhou o projeto de busca de patrocínio para a região
e entidades, bem como alinhamento das necessidades das entidades. Senhor Gelson passa a
palavra ao prefeito da cidade de Campo Bom/RS, o Senhor Luciano Orsi, que saúda a todas as
autoridades e demais presentes. Parabeniza também pela realização do Quinto
Acampamentinho da Canção Nativa e do Décimo Sétimo Acampamento da Canção Nativa que
se realizaram entre os dias vinte e oito de fevereiro a dois de março do respectivo ano. Também
parabeniza a realização do Quadragésimo Primeiro Rodeio de Campo Bom. Senhor Gelson
parabeniza o Senhor Prefeito e a Prefeitura de Campo Bom pela realização do Rodeio de Campo
Bom. Em seguida, Senhor Gelson passa a palavra a Senhorita Caroline Hamely de Lima, diretora
cultural da 30° RT. Senhorita Caroline fala que já conversou com vários patrões da região sobre
o projeto Corrente do Bem e que durante o respectivo ano será passado maiores informações
sobre o projeto. Menciona que neste final de semana, dia nove de março, será realizado
Seminário Estadual de Prendas na cidade de Giruá/RS, onde a coordenaria da região está
disponibilizando um ônibus para aqueles que tiverem interesse em participar do seminário. No
dia dezesseis de março próximo ocorrerá o Seminário de Cultura na cidade de Xangri-lá. Ambos
os eventos mencionados contam pontos para a Lista de Destaque Tradicionalista. Em seguida, o
Jovem Kelvin da Silva Penedo, atual 1° Peão da 30° RT/MTG/RS, faz uso da palavra e convida a
todos para pré-estreia dos candidatos a Peão, Guri e Piá que se realizará no dia dezesseis de
abril nas dependências do ACTG Portal da Serra, pedindo apoio as entidades na venda de
cartões, onde o lucro auxiliará no custeio da viagem ao Entrevero de Peões. Jovem Kelvin
também parabeniza antecipadamente todas as mulheres presentes pelo Dia Internacional da
Mulher do próximo dia oito de março. Na sequência, Senhorita Carina Oliveira Hoffmann, 1°
Prenda Juvenil da 30° RT, convida a todos para pré-estreia das prendas que estarão
representando a região na próxima Ciranda de Prendas, no dia oito de maio nas dependências
do CTG Querência de Nova Hartz. Senhora Rejani, diretora do coral da 30° RT, informa que os
ensaios do coral iniciarão na próxima terça-feira, nas dependências da Câmara de Vereadores
da cidade de Novo Hamburgo, às dezenove horas e trinta minutos. E pede que os patrões
presentes verifiquem se há em suas entidades pessoas interessadas em integrar o coral da
região. Senhorita Nicole Rafaela Schuh, Diretora do Departamento Jovem da 30° RT, passa aos
patrões presentes uma relação para que seja preenchido o nome da entidade e a possível
indicação de pessoas que possam integrar o departamento jovem da região. Senhor Gelson
enfatiza a todos a importância de cuidado com a lista de Destaque Tradicionalista. Enfatiza
também sobre a disponibilização de ônibus para o Seminário Estadual de Prendas e que até o
momento houve pouca procura por parte das entidades. Pede aos patrões que suas entidades
atentem para a pontuação necessária para a participação do ENART. Enfatiza a importância do
coral para a região e pede a colaboração de todos para indicar pessoas interessadas. Senhor
Coordenador Gelson convida o Senhor Carlos Alberto Moser a participar da mesa. Senhor Gelson
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comenta que foi realizada reunião com departamento de truco para reforçar tal atividade na
30° RT. Senhor Gelson passa a palavra ao Senhor Jurandir de Oliveira, Diretor Artístico da 30°
RT. Senhor Jurandir informa que foi realizado no dia vinte de fevereiro uma reunião com quase
todos os coordenadores artísticos das entidades da região, onde foi repassado as ideias de
trabalho para o respectivo ano. Serão retomados os circuitos artísticos, que serão realizados em
duas datas. O segundo circuito, na modalidade danças tradicionais, servirá como eliminatória
para o ENART 2019, sendo que o grupo de danças que se apresentar neste circuito estará apto
a inscrever-se no ENART. Ainda haverá a possibilidade um terceiro dia de circuito dependendo
da avaliação da realização do primeiro e segundo circuito. Será realizado também um circuito
exclusivo para provas individuais. Senhor Jurandir enfatiza a importância das provas individuais.
As provas individuais serão realizadas durante dias da semana, em horário noturno, onde o local
será alinhado posteriormente juntamente com os Coordenador Regional e Patrões das
entidades. No dia vinte e nove de maio se realizará painel de interprete vocal com auxilio e
orientação do Senhor Robson Paines nas dependências da coordenadoria da região. O circuito
de chula se realizará no dia dezenove de junho, em local a definir. Sendo que o painel de chula
se realizará no dia vinte e dois de maio na sede da região ou local a ser indicado. Está sendo
verificado a possibilidade da presença do diretor de chula do MTG/RS para participação no
respectivo painel. O circuito de danças gaúchas de salão se realizará nas dependências do CTG
Sentinela do Pago no dia seis de julho e o painel técnico se realizará no dia dois de maio com a
presença do diretor de danças de salão da região. O circuito de declamação se realizará no dia
onze de julho, em local a ser definido, e o painel técnico se realizará no dia seis de junho nas
dependências da sede da região. O painel de danças tradicionais ainda não tem data definida,
pois está sendo aguardada as datas de realização dos painéis de danças tradicionais do MTG/RS.
Senhor Jurandir pede aos patrões presentes para avisar seus respectivos instrutores e
ensaiadores de danças tradicionais que haverá em breve uma reunião com estes em data e local
a confirmar. Haverá também outras reuniões com os coordenadores artísticos. Senhor
Coordenador Gelson retoma a palavra e diz que a ideia dos circuitos artísticos é de valorização,
não havendo competitividade e premiação. Ressalta também que o FEGADAN é a nomeação
oficial para os chuleadores para intitulação de “Campeão Estadual”. Que não foi levantada
anteriormente a questão das sedes do circuito para dar oportunidade as entidades que não
sediaram nenhum evento oficial da região. Ressalta também que o circuito de danças de salão
ocorrerá no CTG Galpão Sentinela do Pago pelo fato de ter rodeio nesta data somente com duas
modalidades. Senhor Gelson passa a palavra ao Diretor de Cavalgadas da 30° RT, o qual pede
para se pronunciar no próximo encontro. Senhor Gelson passa a palavra ao Conselheiro e Vice
Presidente de Administração e Finanças do MTG, Senhor Carlos Alberto Moser. Senhor Moser
convida a todos para o evento FECARS que se realizará na cidade de Xangri-lá. Coloca-se
novamente a disposição de todos para auxiliar no que for possível, estando sempre ao lado do
coordenador da região. Senhor Gelson passa a palavra ao Senhor Nestor, atual diretor campeiro
da 30° RT. Senhor Nelson informa a todos que o CTG Campo Verde completa neste respectivo
mês cinquenta anos de existência e que neste próximo mês de abril o município de Campo
Bom/RS completa sessenta anos de emancipação. Parabeniza a união das demais entidades da
cidade em prol neste rodeio. Fala sobre a FECARS, onde foi feito o possível para reunir a melhor
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equipe para representar a região. Reforça a importância da participação dos prefeitos de cada
cidade da região nos encontros de patrões devido a união do poder público junto ao
tradicionalismo. Senhor Coordenador Gelson informa que o Senhor Nestor passará o cargo de
diretor campeiro para o Senhor Anderson Leite Hoffmann no final de semana, durante a
realização da FECARS. Informa também sobre a localização do acampamento da 30ª RT dentro
do parque da FECARS em Xangri-lá/RS. Senhor Gelson convoca, os instrutores de Danças
Gaúchas de Danças de Salão, atuantes nas entidades da 30ª RT, para uma reunião que será no
dia trinta de março próximo, às nove horas, estendendo o convite aos patrões presentes.
Informa também que no dia vinte de março ocorrerá reunião com capatazes campeiros, com
possibilidade de participação dos patrões das entidades, ressaltando que no para tomada de
decisão conjunta só será disponibilizado um voto por entidade. Senhor Gelson passa a palavra
aos patrões presentes. O Senhor Patrão do CTG Pedro Serranos convida a todos os presentes
para o Vigésimo Rodeio Artístico e Campeiro, que se realizará entre os dias vinte e nove à trinta
e um de maço. O Senhor Patrão do CTG Porteira Velha convida a todos os presentes para o
Terceiro Rodeio Artístico e Cultural de sua entidade. Parabeniza o patrão da casa, o poder
público da cidade de Campo Bom/RS e principalmente a união dos patrões das entidades da
cidade. O Senhor Patrão do CTG Essência da Tradição informa que foi decidido em conjunto
pelos patrões das entidades de Novo Hamburgo/RS não serem mais representados pela ACTNH,
que qualquer necessidade será alinhada em conjunto com os patrões do município. Informa
também que será realizado baile nas dependências da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande,
local este decido em conjunto pelos patrões, com apresentação de invernadas de danças prémirim e mirim, no dia cinco de abril. O lucro deste evento será divido entre as entidades. O
Senhor Patrão do CTG Palanques da Tradição convida a todos para o baile de posse em sua
entidade, que ocorrerá no dia seis de abril próximo. Parabeniza também o Senhor Coordenador
Gelson pela realização das reuniões nas entidades como forma de reforçar a integração das
entidades junto a coordenadoria da 30° RT. Senhor Coordenador Gelson agradece aos patrões
pelas reuniões nas entidades e se coloca a disposição nas quartas-feiras na sede da 30° RT.
Informa que os lotes de confecção dos cartões tradicionalistas serão fechados sempre nos dias
primeiro, onze e vinte e um de cada mês. As solicitações de cartões tradicionalistas poderão ser
recebidos na sede da 30° RT desde que seja informada à secretária da região qual pessoa da
respectiva entidade será responsável por levar e buscar os documentos e cartões, mas que as
solicitações e cartões poderão ser entregues também durante os encontros de patrões. Enfatiza
sobre a importância da CAT, assunto este que sempre poderá ser resolvido entre os
coordenadores campeiros e o diretor campeiro da 30° RT. Pede que as entidades atentem para
a questão da contratação dos seguros necessários aos eventos. Senhor Gelson informa sobre a
alteração de duas datas do encontro de patrões. Do dia doze de junho será transferido para o
dia cinco de junho, no mesmo local. Do dia sete de agosto para o dia quatorze de agosto.
Todavia, o Senhor Moser informa que no dia quatorze de agosto ocorrerá um evento oficial,
sendo então que o encontro de patrões permanecerá agendado para o dia sete de agosto. O
próximo encontro de patrões ocorrerá no dia três de abril, nas dependências do CTG Galpão
Sentinela do Pago em Sapiranga. Senhor Gelson informa que, por uma adequação legal, a
entoação do hino nacional não deverá ser realizada de frente a bandeira, mas de frente para a
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plenária. Somente quanto as bandeiras forem hasteadas o arreadas, deverá ser realizado de
frente para a bandeira. Senhor Coordenador coloca em votação a primeira proposição do dia, a
criação de um fundo de emergência e para construção de possível sede própria ou em casos
emergenciais para suprir a necessidade ou desfalque da 30ªRT, fundo este de dez porcento
sobre a arrecadação de cada evento realizado pela coordenadoria da região. Proposta aprovada
por unanimidade. A segunda proposição do dia, a instituição de um período de carência de seis
meses para dançarinos que efetuarem transferência entre entidades da região. Senhor
Coordenador apresenta um parecer fornecido pelo departamento jurídico do MTG/RS o qual
informa que os Encontros de Patrões não são fórum hábeis a discutir tal pauta e que tal
proposição deve ser apresentada e discutida durante a Convenção Tradicionalista, que ocorrerá
no mês de julho na cidade de Jaguarão/RS. Registra-se então que a respectiva proposição não
foi apreciada. O Senhor Patrão do CTG Essência da Tradição, pede a palavra, e diz que não sentese satisfeito pela forma que tal pauta foi conduzida. Fala sobre as dificuldades enfrentadas pelos
coordenadores de grupos de danças para trazer e reter os integrantes de grupo. Que devido a
informação repassada pelo Senhor Coordenador não colocará mais em pauta tal proposição.
Senhor Gelson enfatiza que a proposição poderá ser colocada em pauta, mas em fórum
adequado. Senhor Patrão do CTG Guapos do Itapuí pede a palavra e diz que entende a angustia
do Patrão do CTG Essência da Tradição, mas que não concorda que o dançarino de invernada
artística deva ser punido por um período de seis mesmo pelo fato de não querer mais participar
da respectiva entidade. Também não concorda que algumas entidades financiam alguns
dançarinos por algum tempo, mas quando este pede para sair da entidade a mesma exige que
a dívida seja quitada para fornecer a cedência de transferência. Senhor Patrão do CTG Guapos
do Itapuí questiona o Senhor Coordenador sobre qual seria a data-base correta para a questão
de permanência de um ano do dançarino dentro de cada entidade. Senhor Gelson informa que
o período de um ano conta a partir da data de entrada na respectiva entidade e não da data de
transferência do cartão tradicionalista. Senhor Patrão do CTG Guapos do Itapuí questiona ainda
os demais patrões se em suas entidades há alguma invernada em que todos são “pratas da casa”,
sem vir de outras entidades. Senhor Moser corrige Senhor Gelson informando que as
transferências entre entidades somente poderão ser feitas após doze meses após a
transferência do cartão tradicionalista. Senhor Coordenador Gelson informa a todos sobre a
venda da Coletânea de Legislação Tradicionalista do MTG/RS. Também informa sobre os livros
disponíveis na biblioteca da região e, na sequência, disponibiliza aos patrões presentes
exemplares do livro Ser Patrão, o qual poderá ser devolvido nos próximos encontros. Senhor
Gelson e Moser sugerem a possibilidade de realização de uma reunião para as entidades
juntamente com o contador da região e com o autor do livro Ser Patrão para discutirem sobre
assuntos administrativos e financeiros das entidades. Encerramos com a execução do hino Rio
Grandense que tem letra de Joaquim Pinto da Fontoura, 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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