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Ata n° 355/2019
Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezenove, nas dependências do CTG Galpão Sentinela
do Pago na cidade de Sapiranga/RS, realizou-se o terceiro encontro regional de patrões da 30°
RT/MTG/RS do corrente ano. Encontro de número 324 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, Leitura das correspondências, Acerto de pendências financeiras
das entidades, Convidados em geral, Manifestações e convites, Apresentação dos Prendados,
Convite para Pré-estreia dos Peões e Prendas, Ida ao Entrevero de Peões na cidade de Rio
Grande/RS, Palavra da Diretora do Departamento Jovem Regional, Palavra do Peão Farroupilha,
Participação das esposas de Patrões e Vice Patrões nas reuniões do Departamento Cultural em
projetos assistenciais, Datas do Nacional de Esportes Campeiros, Data do Encontro de Esportes
Campeiros da 30° RT, Aprovação do regulamento do circuito artístico, Datas das provas
individuais do circuito artístico, Valorização do ENART Mirim e Juvenil, Cavalgada do Minuano,
Chama Crioula, Reunião com patrões e capatazes campeiros e Assuntos Gerais. Senhor
Coordenador Gelson Descovi Vargas inicia o evento agradecendo a presença de todos neste
terceiro encontro ordinário. Na sequência passa a palavra ao patrão da casa, o qual deseja boasvindas aos presentes. Senhor Gelson agradece ao patrão da casa pela hospitalidade e coloca em
aprovação a ata do último Encontro de Patrões, a qual é aprovada por unanimidade. Senhor
Gelson passa a palavra ao primeiro secretário da 30° RT, Senhor Márcio José Schneider. Senhor
Márcio inicia realizando a leitura das correspondências recebidas, informa a todos os presentes
que os eventos da região estão sendo cadastrados no novo website. Informa também que
ocorreu na manhã deste mesmo dia uma reunião nas dependências da sede da 30° RT com a
presença do Senhor Coordenador, do primeiro secretário, Senhor Gastão e do Senhor Sandro
Marafiga da Le Blanc produtora. A pauta da respectiva reunião foi a possibilidade de parceria
para realização de evento cultural focado em música instrumental. Outro ponto da reunião foi
o alinhamento para a realização de um encontro com o atual Secretário Federal de Cultura, o
Senhor Henrique Medeiros Pires. Senhor Gelson fala que a coordenadoria da região está
trabalhando em projeto para captação de recursos para projetos culturais. Também está sendo
planejado uma capacitação para as entidades nas áreas administrativa, legal e suas respectivas
adequações fiscais e legais, pois é sabido que várias entidades têm sérias dificuldades de
regularização. Senhor Coordenador parabeniza as entidades que aniversariaram desde o início
do ano até a respectiva data, CTG Desgarrados da Querência, Sociedade Gaúcha de Lomba
Grande, CTG Palanques da Tradição, Associação Gaúcha Estanciense, CTG Porteira Velha,
Piquete Culcho Daudt e CTG Capivarense. Também parabeniza as entidades que farão
aniversário neste mês de abril, DTG Porteira Aberta, CTG Liberdade Gaúcha, CTG Campo Verde,
DTG OAB e CTG Terra Nativa. Senhor Gelson pede aos patrões presentes para verificarem
pendências financeiras para com a 30° RT juntamente com o primeiro tesoureiro Senhor César
Eduardo Leandro da Conceição. Menciona sobre a Coletânea de Legislação Tradicionalista, a
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qual está disponível para venda e enfatiza a importância de que cada entidade tenha pelo menos
um exemplar. Senhor Gelson passa a palavra a Diretora Cultural, Senhorita Caroline Hamely de
Lima. Senhorita Caroline fala que a região terá três peões representantes no Entrevero Cultural
de Peões que se realizará no final do mês de abril na cidade de Rio Grande/RS. Será
disponibilizado ônibus, no qual ainda há lugares vagos. Em seguida, o Jovem Kelvin da Silva
Penedo, atual 1° Peão da 30° RT/MTG/RS, faz uso da palavra apresentando os demais peões
representantes do Entrevero Cultural de Peões. Fala que nossa região estará muito bem
representada neste evento. Também convida a todos para a pré-estreia dos peões que ocorrerá
no dia dezesseis de abril, nas dependências do ACTG Portal da Serra em Dois Irmãos, onde
ocorrerá uma prévia do que será apresentado no Entrevero. Pede aos patrões apoio na venda
dos cartões deste evento, o que auxiliará a custear as despesas dos representantes. Senhorita
Caroline fala que a Diretora do Departamento Jovem, Nicole Rafaela Schuh, não está presente,
mas lembra que no último Encontro de Patrões foi solicitado a indicação de pessoas para
integrar o respectivo departamento. Fala que no mês de maio será realizada a Ciranda Cultural
de Prendas, na cidade de Lajeado, onde nossa região terá duas prendas representantes.
Senhorita Carina, representante da 30° RT na categoria juvenil para a Ciranda Cultural de
Prendas, convida a todos os presentes para a pré-estreia das prendas representantes, que se
realizará no dia oito de maio próximo, no CTG Querência de Nova Hartz e enfatiza que o evento
será uma prévia do que ocorrerá na Ciranda Cultural de Prendas, pedindo ainda apoio as
entidades para venda dos cartões. Senhorita Caroline fala que as pré-estreias são uma forma de
estimular e apoiar os participantes do Entrevero e Ciranda. Senhorita Caroline passa a palavra a
Senhora Rejani, diretora do coral da 30° RT/MTG/RS, que informa que a 30° RT foi contemplada
no edital de estímulo a projetos artísticos e culturais da cidade de Novo Hamburgo. Será
realizado um espetáculo chamado Paixão Cortes O Espetáculo de Uma Vida, onde pretende-se
inserir música a capela, mas também com instrumentos, declamação, pajada e danças. Informa
que para este espetáculo é necessário o ingresso de mais cantores, pedindo então o apoio aos
presentes para convidar pessoas que tenham interesse em participar do coral da região e deste
respectivo espetáculo. Senhor Coordenador retoma a palavra. Enfatiza a importância da
presença dos patrões no Entrevero Cultural de Peões. Fala que nossa região é uma das que mais
conquistou colocações no Entrevero. Pede também que todos prestigiem as pré-estreias para
auxiliar nossos representantes do Entrevero e da Ciranda de Prendas. Senhor Gelson fala sobre
o coral da região, o qual veio de uma reformulação, e reforça o pedido para que os patrões
informem em suas casas que ainda há vagas no coral para aqueles que tenham interesse em
participar. Senhor Coordenador passa a palavra ao Senhor Jocemar Figueroa Bueno, Diretor de
Esportes da 30° RT. Senhor Jocemar cumprimenta o patrão da casa e a todos os presentes.
Informa que a região está promovendo O Primeiro Encontro de Esportes Campeiros no CTG
Galpão Sentinela do Pago, que se realizará no dia quatro de maio. Que tem como objetivo
resgatar e informar, principalmente aos mais jovens, sobre os esportes campeiros. Haverá
realização de oficinas e entrega de certificados. Senhor Jocemar informa que a região tem duas
duplas classificadas para a prova de Bocha Quarenta e Oito no Nacional de Esportes Campeiros,
que se realizará nos dias dezenove e vinte de julho na cidade de Criciuma/SC. Informa que para
aqueles que queiram concorrer nas modalidades de bolão e bocha de areia haverá inscrições
para estas no Nacional de Esportes Campeiros, tanto para categoria masculina quanto feminina.
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O ENECAMP se realizará na cidade de Marau/RS, nos dias nove e dez de novembro deste ano. A
seletiva ocorrerá no mês de outubro no CTG Galpão Sentinela do Pago. Informa também que há
um grupo de discussão no WhatsApp para os diretores de esportes das entidades e se coloca a
disposição para fortalecer a vinda dos jovens para dentro das entidades e dos esportes
campeiros. Senhor Gelson enfatiza sobre a importância do Nacional de Esportes Campeiros e
seus representantes. Fala da honra da região ter representantes neste evento. Na sequência
passa a palavra ao Diretor Artístico, Senhor Jurandir de Oliveira. Senhor Jurandir agradece a
todos os presentes. Informa que foi repassado por e-mail a todos os patrões o regulamento
artístico do Circuito Regional, o qual será colocado posteriormente em votação. Fala que as
datas dos circuitos individuais serão definidas em breve, enfatizando a importância destes
eventos, até mesmo para participação das entidades no ENART. Informa que nos dias quinze e
dezesseis de junho ocorrerá o ENART de Pré-Mirim, Mirim e Juvenil. Enfatiza que aqueles que
vencerem este evento estarão aptos a participar do FENART, representando o MTG/RS. Informa
que estava circulando nas redes sociais um regulamento falso do ENART de Pré-Mirim, Mirim e
Juvenil, mas que na data de hoje foi enviado o regulamento oficial. Senhor Coordenador informa
que passará este regulamento oficial aos e-mails dos patrões. Senhor Jurandir informa que no
dia vinte de abril ocorrerá o Painel Técnico das Danças Mirim e Juvenil na cidade de Soledade.
Informa que no dia dezenove de maio será realizado o Painel de Danças Adultas para o ENART
e que será feito um esforço para trazer este painel para nossa região. Lembra todos os patrões
para trazerem seus artistas individuais para as etapas do circuito da região. Senhor Jurandir
informa que foi repassado e-mail aos patrões da região questionando se há interesse das
entidades em sediar as etapas dos circuitos individuais, mas que até o momento não obteve
retorno. Questiona então se as entidades presentes têm interesse em sediar algumas das datas
disponíveis. Na primeira etapa do circuito CTG Desgarrados da Querência sediará a etapa de
intérprete no dia quatro de junho, CTG Palanques da Tradição sediará a etapa de declamação
no dia onze de julho e CTG Guapos do Itapuí sediará a etapa de chula no dia dezenove de junho.
Para a segunda etapa o CTG Gaudérios da Saudade sediará a etapa de danças de salão no dia
cinco de outubro, o CTG M´Bororé sediará a etapa de intérprete no dia vinte e nove de agosto e
o CTG Amigos da Tradição sediará a etapa de chula no dia treze de agosto. Senhor Jurandir
informa que nos casos dos painéis, caso haja até trinta interessados, poderão ser realizados na
sede da 30° RT. Acima de trinta interessado então deverá ser avaliado outro local. Enfatiza sobre
a importância do ENART Mirim e Juvenil, que é deste evento que sairão os participantes do
FENART e não mais do FESTMIRIM e JUVENART. Senhor Jurandir passa a palavra ao Senhor
Luciano Haubert, Diretor de Cavalgadas da 30° RT. Senhor Luciano agradece a todos e informa
que na próxima semana será feito uma reunião para montagem da comissão para a Cavalgada
do Minuano. Esta reunião se realizará na próxima segunda-feira, às vinte horas, na sede da 30°
RT. Pede que cada entidade envie um ou dois representantes. Senhor Coordenador enfatiza que
o grupo da Chama Crioula continua reunido e informa que o Senhor Carlos Alberto Moser
acabou de retornar da cidade de Tenente Portela para verificar o percurso, justificando assim
sua ausência nesta reunião. Senhor Gelson passa a palavra ao Diretor Campeiro. Senhor
Anderson Leite Hoffmann parabeniza a todos os presentes. Informa que foi realizada uma
reunião no dia vinte de março onde foi apresentado um modelo para o torneio e sobre os
cuidados relacionado as pilchas nos rodeios campeiros. Informa que será realizada nova reunião
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na semana que vem para alinhar as diretrizes do campeonato de laço. Senhor Gelson chama a
frente o Senhor Nestor, patrão do CTG Campo Verde e diretor campeiro da nossa região na
FECARGS em Xangri-lá, para cumprimentá-lo e pede uma salva de palmas pela participação na
Festa Campeira do Estado. Senhor Nestor cumprimenta a todos. Agradece a todos pela
participação no Rodeio do Campo Verde. E fala sobre os prêmios recebidos pelos representantes
da região na Festa Campeira. Parabeniza os competidores pela conquista do terceiro lugar geral
na Festa Campeira. Senhor Gelson fala sobre os que conquistaram títulos na FECARS e
representarão nosso estado no FENART. Fala do orgulho destes títulos e pela conquista do
terceiro lugar geral neste evento. Menciona sobre a cerimônia de passagem do cargo de Diretor
Campeiro da 30° RT/MTG/RS do Sr. Nestor para o Senhor Anderson, que se realizou durante a
FECARS. Senhor Coordenador passa a palavra aos patrões presentes. O patrão do CTG Guapos
Itapuí agradece a parceria do CTG Campo Verde, CTG M´Borore e demais entidades
tradicionalistas de Campo Bom no Rodeio de Campo Bom, juntamente com a Prefeitura
Municipal. Parabeniza também o CTG Porteira Velha pelo evento e pelo convite. Agradece ao
CTG Pedro Serrano pela realização de seu rodeio. Ressalta a importância do Senhor Jurandir,
como capataz artístico do CTG Porteira Velha, para garantir troféus a todos os participantes da
chula pré-mirim. Deixa uma ideia para as demais entidades em colocar mais modalidades de
pré-mirim nos eventos nas provas individuais. O patrão do DTG Porteira Aberta convida a todos
para Primeira Festa Campeira que se realizará nos dias treze e quatorze de abril. O Senhor Patrão
do CTG Desgarrados da Querência convida a todos para Quarto Torneio de Bocha Campeira,
Quarenta e Oito e Primeiro Torneio de Truco que se realizará no próximo fim-de-semana. O
Senhor Patrão do CTG Querência de Nova Hartz reforça que sua entidade está organizando
ônibus para o Entrevo Cultural de Peões que sairá na madrugada de sexta-feira para sábado e
retornar após o fandando de encerramento. Reforça também o convite da pré-estreia das
prendas. O Senhor Patrão do CTG Amigos da Tradição agradece aos organizadores do Rodeio de
Campo Bom, principalmente pela promoção da participação das crianças neste evento. Também
agradece ao CTG Pedro Serrano pela hospitalidade em seu rodeio. O Senhor Patrão do CTG Terra
Nativa agradece pela primeira participação de sua invernada pré-mirim em um evento fora da
entidade. Agradece a patronagem do CTG Porteira Velha e organizadores deste evento. O
Senhor Patrão do CTG Porteira Velha quer inicialmente agradecer as entidades que participaram
do evento da casa. Também agradece ao CTG Campo Verde pela realização do Rodeio de Campo
Bom. Fala da importância de colocar as crianças em eventos. Parabeniza o Senhor Jurandir pelos
circuítos individuais e da importância disto para as crianças. Informa também que as entidades
de Novo Hamburgo farão um baile de integração no dia cinco de abril próximo nas dependências
da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande. Também informa que começou neste último fim-desemana o evento Chimarrão Dançante que ocorrerá todos os domingos. O Senhor Patrão do CTG
Palanques da Tradição parabeniza a todos os eventos que ocorreram. Parabeniza o CTG Porteira
Velha pela integração das crianças e informa que no próximo dia seis de abril será realizado o
baile de posse em sua entidade. O Senhor Patrão do CTG M´Bororé parabeniza o CTG Pedro
Serrano pela realização de seu rodeio e por sua hospitalidade. Convida a todos para XXI Sarau
de Arte Gaúcha da entidade que se realizará entre os dias sete e nove de junho. A Presidente da
Associação Gaúcha Estanciense agradece a todos pelas felicitações do aniversário de sua
entidade. Fala que está tentando cumprir seus objetivos culturais, artísticos e assistenciais.
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Agradece pela Prefeitura da cidade de Estância Velha pelo apoio e diz que o mérito é das quatro
entidades da cidade para realização desses objetivos. O Senhor Patrão do CTG Essência da
Tradição reforça sobre o convite da Segunda Cavalgada de sua entidade que se realizará nos dias
vinte e sete e vinte e oito de abril próximos. Agradece ao CTG Pedro Serrano pela hospitalidade
em seu rodeio. Informa que no final da cavalgada haverá uma domingueira com porta liberada
no dia vinte e oito de abril próximo. O Senhor Patrão do CTG Capivarense agradece pela
lembrança de aniversário de sua entidade e informa que neste próximo domingo haverá
domingueira de aniversário. O Senhor Patrão do CTG Pedro Serrano agradece a presença das
entidades que estiveram em sua casa durante o rodeio. Que este rodeio foi um desafio para a
sua patronagem. Fala que está ao lado de pessoas muito competentes e que segundo
informações da Brigada Militar, no último dia do rodeio o parque recebeu mais de dez mil
visitantes. O Senhor Sidinei Pereira Gonchoroski, representando o patrão da Sociedade Gaúcha
de Lomba Grande, cumprimenta a todos os presentes e convida a todos para Rodeio de Laço
que se realizará nos dias seis e sete de abril. Informa que o Festilomba terá sua terceira edição,
a qual ocorrerá no final deste ano e em breve haverá sua divulgação. Passou a todos a agenda
de bailes do mês de abril. Informa que o Piquete Irmãos Basotti, não teve tempo hábil de
organizar antecipadamente a data de seu evento anual e gostaria de realizá-lo nos dias vinte e
nove e trinta de junho próximos, mas que se verificou que já há eventos agendado nestes
mesmos dias. Senhor Gelson informa que há realmente outros eventos nestas datas, mas que
não vê problema com sobreposição de eventos nestas datas. Senhor Gelson solicita aos patrões
presentes a aprovação de inclusão do evento do Piquete Irmãos Basotti, a qual é aprovada por
unanimidade. Senhor Gelson informa que enviará questionário do senso a todas as entidades.
Pede que os patrões atentem para o preenchimento dos eventos ouro, prata e bronze. Que se
houver dúvidas é só ligar para a secretária ou para o coordenador. Pede para cuidar pois está
ocorrendo vários eventos concomitantes. Informa o Piquete Morada Gauderia solicita sua
filiação junto ao DTG Porteira Aberta. Senhor Coordenador coloca a solicitação em votação, qual
é aprovada por unanimidade. Senhor Coordenador coloca em pauta a aprovação do
regulamento artístico do circuito da 30° RT e pede se há alguma observação. Senhora Laura
Callegaro fala que no artigo dezenove do respetivo regulamento não ficou bem claro. Sugere
não colocar classificação e sim pontuação pela participação das entidades. Vendo que assim
haveria mais participação das entidades e sem preocupação com a classificação. Outra questão
levantada é se houve uma avaliação dos custos, pois haverá duas etapas. Questiona o quanto
isso acarretará para as entidades. Senhor Jurandir explana sobre a classificação. Seria dado
troféu no final do ano, assim como seria repassado grade de pontuação para as entidades
enquanto irem participando. Senhor Jurandir e Diego informam que pegaram a ideia do
FEGASERRA, mas que podem incluir a ideia de modificar colocar a pontuação por participação.
Senhor Gelson diz que a participação das individuais é mais pedagógica do que competitiva. Fala
que poderá ser acatada a ideia de mudança do artigo dezenove. Informa também que a divisão
de custos será nos mesmos moldes dos anos anteriores. Todas as entidades que tiverem
participação terão rateio nos custos. Solicita então a aprovação do regulamento, o qual é
aprovado por unanimidade. Senhor Gelson informa que hoje foi realizada reunião com o Senhor
Luís, para que a 30° RT participe do projeto Fábrica de Gaiteiros idealizado pelo artista Renato
Borghetti. A região buscará valores para custear os instrutores e pede aos patrões para verem
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possíveis alunos em suas entidades para este projeto. Senhor Gelson fala sobre a reunião
realizada no último sábado sobre danças gaúchas de salão. Reunião muito proveitosa e de
extrema harmonização entre os instrutores, onde foi feito um pacto. Os instrutores entendem
que há na região instrutores credenciados e outros não pelo MTG, que todos tem que buscar
aprimoramento, mas que cada um tem o seu próprio tempo. Neste ano a região irá entender os
casos das entidades que tem instrutores que ainda não tem curso de capacitação, devendo os
mesmos buscar sua qualificação perante o MTG. E para aqueles que já tem cartão de instrutor,
a região estará a assinando o certificado e os instrutores podem usar a marca da região e do
MTG. O MTG entende que estes cursos de danças de salão são os maiores receptores de pessoas
para o tradicionalismo. Será trabalhado junto aos instrutores que tem certa limitação. Dando
então este assunto por encerrado. Senhor Gelson repassa a todos data de eventos importantes
como CFOR, Curso de Indumentárias, Painel de Indumentárias para o ENART que se realizará no
dia onze de maio, Painel de Danças para o ENART que se realizará no dia dezenove de maio,
Painel do FEDAGAN que se realizará nos dias vinte e cinco e vinte e seis de maio, e Capacitação
para Instrutores de Grupo de Danças que se realizará nos dias vinte e cinco e vinte e seis de
maio. Informa que enviará aos patrões a lista destes eventos e suas respectivas datas por e-mail.
Senhor Coordenador pede especial cuidado para a formalidade dos protocolos na realização dos
eventos das entidades. Estes devem feitos por pessoas com conhecimento. Pede cuidado ao
mestre cerimônia, o qual não deve falar mais do que as autoridades presentes. Pede que entrem
em contato com a Senhorita Caroline para esclarecer qualquer dúvida. Informa que MTG/RS
está orientando que os protocolos não sejam feitos por narradores em rodeios campeiros.
Senhor Gelson parabeniza ao CTG Terra Nativa pela realização de seu rodeio. Parabeniza o CTG
Campo Verde e ouras entidades da cidade de Campo Bom e com parceria da Prefeitura
Municipal pela realização de um rodeio ímpar. Parabeniza o CTG Porteira Velha pelo resgate das
tradições. Parabeniza também o CTG Pedro Serrano pelo evento que superou as expectativas,
que entra no rol dos grandes rodeios do Rio Grande do Sul. Fala que nossa região tradicionalista
hoje é pequena em termos de espaço físico, mas muito grande em termos de eventos. Senhor
Gelson Passa a palavra ao patrão da casa, que convida a todos para o Primeiro Encontro Artístico
e Cultural que ocorrerá nos dias seis e sete de junho. Senhor Coordenador informa a todos sobre
a data e local do próximo Encontro de Patrões, que ocorrerá no dia oito de maio nas
dependências do CTG Querência de Nova Hartz. Deseja sorte as representantes que participarão
do Entrevero Cultural de Peões e Ciranda Cultural de Prendas. 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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