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Ata n° 356/2019
Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, nas dependências do CTG Querência de
Nova Hartz na cidade de Nova Hartz/RS, realizou-se o terceiro encontro regional de patrões da
30° RT/MTG/RS do corrente ano. Encontro de número 325 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, Representatividade da 30° RT no
Trigésimo Primeiro Entrevero Cultural de Peões, Homenagem a Bruno Bohrer Strack, 3º Piá
Farroupilha do RS, Lançamento da página da 30° RT na rede social Instagram, Curso de
capacitação de patrões e líderes de entidades, Acerto de pendências financeiras, Ingressos do
Fandango Regional, Convidados em geral, Manifestações e Convites, Apresentação Prendados,
Ida à Ciranda Cultural de Prendas em Lajeado, Palavra da Diretora do Departamento Jovem
Regional, Palavra do Peão Farroupilha e 1ª Prenda Juvenil, Palavra à Diretora do Coral da 30ª RT,
Assuntos gerais do Departamento de Esportes, Primeira e segunda seletiva de truco, Inscrições
para o ENART Pré-mirim, mirim e juvenil, Divulgação dos painéis técnicos, Data da segunda etapa
do circuito de danças tradicionais, Cavalgada do Minuano, Chama Crioula, Assuntos gerais dos
conselheiros, Aprovação do regulamento campeiro para batidas e seletiva, FECARS 2020,
Assuntos gerais e convites dos patrões, Assuntos gerais do vice coordenador, Cartões
tradicionalistas, Assuntos gerais do coordenador. Senhor coordenador Gelson Descovi Vargas
inicia o evento externando seu pesar pelo falecimento de dois grandes tradicionalistas, o
Conselheiro do MTG/RS Hélio Moreto de Souza e a Senhora Rejane Lisboa Knuppe, ex-patroa do
CTG Galpão Sentinela do Pago. Pede a todos os presentes um minuto de silencio em memória.
Senhor coordenador passa a palavra ao patrão da casa, que deseja boas vindas a todos e diz que
está muito alegre por sediar dois eventos em sua casa no dia de hoje, a pré-estreia das prendas
que representarão a região na Ciranda Cultural de Prendas e o Encontro de Patrões. Senhor
Gelson agradece a hospitalidade do patrão e coloca em aprovação a ata do último Encontro de
Patrões, a qual é aprovada por unanimidade. Fala que o mês de abril foi muito intenso, com três
peões representando a 30° RT no Trigésimo Primeiro Entrevero Cultural de Peões. Chama a
frente os três peões representantes e pede uma salva de palmas. Externa sua satisfação pela
consagração da colocação do terceiro lugar do Piá Farroupilha pelo jovem Bruno Bohrer Strack.
Diz ainda que nossa região estava muito bem representada neste evento, agradece cada
representante e as casas de cada representante. 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 que foi feito o lançamento da página oficial da 30° RT
na rede social do Instagram para servir como mais um canal de divulgação de ações e eventos
da região. Coloca que o website da região está sendo constantemente atualizado, onde todos
podem acessar e ficar a par das notícias, eventos, documentos e também das atas dos encontros
de patrões. Informa também que em breve será lançado um curso de capacitação na área de
gestão de entidades tradicionalistas para patrões e novos líderes das entidades. Senhor Gelson
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reforça que esta capacitação não terá custos e tem como proposito facilitar o dia-a-dia da gestão
das entidades, onde queremos trazer pessoas de renome . Senhor coordenador informa que o
Senhor César Eduardo Leandro da Conceição, Primeiro Tesoureiro, está recebendo o acerto das
pendências financeiras das entidades e também está distribuindo os ingressos para o Fandango
Regional que acontecerá no dia vinte e nove de junho no ACTG Portal da Serra, sendo que serão
entregues dez cartões para cada entidade. Com relação a convites em geral, a dona Zelita pediu
para convidar a todos para o aniversário de vinte e quatro anos da coluna Recanto Gauderio que
se realizará no dia quatro de junho na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, enfatiza que a
Senhora Zelita é uma grande parceira na divulgação dos eventos tradicionalistas da região e que
sempre está a disposição das entidades para divulgação dos eventos ocorridos e a ocorrer.
Senhor Gelson passa a palavra a Senhorita Caroline Hamely de Lima, diretora cultural da 30° RT.
Senhorita Caroline deseja boa noite a todos os presentes. Informa que nesta noite, além do
Encontro de Patrões, haverá a pré-estreia das prendas que irão disputar a Quadragésima Nova
Ciranda Cultural de Prendas. As fichas, declarações ou atestados para os concorrentes do
prendado regional foram repassados aos coordenadores culturais das entidades. A data final
para entrega das documentações será no da vinte e um de junho na sede da 30° RT, juntamente
com reunião com os concorrentes, pais, patrões ou representantes das entidades, juntamente
com nosso Coordenador Regional. A etapa regional de prendas e peões ocorrerá nos dias vinte
e um, vinte e dois e vinte e nove de junho no ACTG Portal da Serra na cidade de Dois Irmãos e
desde já convida a todas as entidades, mesmo aquelas que não tem concorrentes a prestigiar o
evento. Já está foi repassado e também publicado no website da 30° RT a nota de instrução do
concurso interno regional que irá ocorrer no dia doze, treze e quatorze de julho no ACTG Portal
da Serra, tendo esta informação já repassada aos coordenadores culturais das entidades.
Coloca-se a disposição para o caso de dúvidas. Em seguida, o Jovem Kelvin da Silva Penedo, atual
1° Peão da 30° RT/MTG/RS, faz uso da palavra, desejando boa noite a todos e agradece ao
primeiro piá e guri da região pela participação no Entrevero Cultural de Peões, agradece o apoio
da 30° RT e das entidades. Diz que gostaria de ter trazido três títulos para a região, mas que volta
com a sensação de dever cumprido. Deseja boa sorte as prendas que representarão nossa região
na Ciranda de Prendas. Senhorita Caroline passa a palavra a jovem Carina Oliveira Hoffmann,
Primeira Prenda Juvenil da 30° RT/MTG/RS. Senhorita Carina diz que esta é uma noite muito
especial, de muitas emoções, onde será mostrado um pouco do que será apresentado na
Ciranda. Reforça o convite para que todos possam prestigiar as prendas da região na cidade de
Lajeado. Parabeniza os peões da região, colegas de gestão. Que foi uma alegria dividir a
responsabilidade de representar a região. Senhorita Caroline passa a palavra a Senhora Rejane,
Diretora do Coral da 30° RT. Senhora Rejane reforça o convite, já comentado em momentos
anteriores, para todos aqueles que quiserem integrar o coral da região. Os ensaios ocorrem nas
terças-feiras a noite, na Câmara Municipal de Vereadores de Novo Hamburgo. Informa que o
coral da região foi contemplado com uma verba provinda da Prefeitura Municipal de Novo
Hamburgo e que com esta será realizado uma apresentação do coral em homenagem a Paixão
Cortez. Senhorita Caroline informa que hoje, além do Encontro de Patrões, haverá também a
pré-estreia das prendas que disputarão a Ciranda de Prendas. E no lugar da típica reunião do
departamento cultural haverá a apresentação da mostra cultural das prendas na escola ao lado.
Senhor Coordenador reforça a todos o pedido para participação na Ciranda de Prendas na cidade
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de Lajeado, uma vez que uma cidade mais próxima. Senhor Gelson passa a palavra ao Senhor
Jocemar Figueroa Bueno, Diretor de Esportes da 30° RT. Senhor Jocemar informa que no dia
vinte e seis de maio ocorrerá a seletiva de truco no CTG Guapos do Itapuí. Informa que passará
a todos os patrões o telefone de contato do Senhor Jéferson Luís Timm, Diretor de Truco da 30°
RT, para maiores informações sobre a seletiva. Informa que aqueles que desejarem acampar no
Nacional de Esportes que ocorrerá na cidade de Criciúma, que o informem até o dia vinte de
maio. Senhor Gelson agradece e passa a palavra do Senhor Diego Joel Schuh, Vice-Diretor
Artístico da 30° RT. Senhor Diego agradece a presença de todos e lembra a todos que estamos
em vias finais para as inscrições do ENARTINHO, onde a data final para inscrições será no dia
quinze de maio. Senhor Gelson informa que somente duas entidades da região se inscreveram
até o momento. Senhor Diego informa que foi emitida uma nova nota de instrução sobre
indumentárias e que este ano haverá modificações nas avaliações. Informa também que as
entidades que tiverem invernadas em musical devem solicitar autorizações dos compositores
das músicas apresentadas. Reforça as datas dos painéis técnicos, onde o painel técnico de
danças de salão ocorrerá no dia quatorze de maio, o painel de chula ocorrerá no dia vinte e dois
de maio, o painel de intérpretes ocorrerá no dia vinte e nove de maio e o painel técnico de
declamação ocorrerá no dia seis de junho. Informa que as inscrições para o Circuito de Danças
já estão abertas e podem ser passadas para a secretaria de região. A primeira etapa do Circuito
de Danças ocorrerá no dia vinte e cinco de maio no CTG Porteira Aberta e informa que houve
alteração na data da segunda etapa, a qual ocorrerá no dia vinte e três de junho no CTG Guapos
do Itapuí. Senhor Gelson informa que a secretária da região sempre faz a divulgação dos eventos
nas mídias sociais. Senhor Coordenador passa a palavra ao Senhor Luciano Haubert, Diretor de
Cavalgadas da 30° RT. Senhor Luciano apresenta a todos o Senhor Danilo XXX, capataz da
Cavalgada do Minuano. Senhor Danilo agrade o convite para ser capataz da Cavalgada do
Minuano. Informa que este ano a cavalgada será feita na região da Lomba Grande em Novo
Hamburgo e pede apoio aos patrões para divulgação do evento. A cavalgada ocorrerá nos dias
três e quatro de agosto, com saída na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande. Será sábado o dia
inteiro e no domingo até o meio-dia. Senhor Luciano informa sobre a busca da Chama Crioula,
que este ano a distribuição ocorrerá na cidade de Sapiranga. Senhor Coordenador agradece ao
Senhor Danilo por aceitar o desafio da Cavalgada do Minuano. Senhor Gelson passa a palavra
aos conselheiros. Senhor Carlos Alberto Moser parabeniza o coordenador pelo projeto Corrente
do Bem e parabeniza as entidades que compreenderam e auxiliaram nesse projeto. Diz que
chegaram até ele críticas sobre este projeto vindas de certas entidades, mas reforça que isto
muitas vezes veem da falta de comunicação do que é acertado nos Encontros de Patrões e
enfatiza a necessidade de divulgação dos assuntos tratados em suas entidades. Comenta que
tem tido muitas fofocas nas redes sociais pelo fato do presidente do MTG/RS não se virar para
as bandeiras durante a execução dos hinos, que essas colocações o chatearam bastante e
reforça novamente a necessidade dos patrões divulgarem o que é falado e resolvido nos
Encontros de Patrões nas suas respectivas entidades para evitar tais problemas. Senhor Moser
comenta que ainda visualiza em alguns carros adesivos da 30° RT dizendo que a região era tri.
Em dois mil e dezoito também fomos tri e que agora somos bi. Agora torce para que a região
seja penta no que tange aos peões e prendas que disputarão o Entrevero de Peões e a Ciranda
de Prendas. Senhor Gelson reforça que o projeto Corrente do Bem não tem obrigatoriedade por
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parte das entidades, mas pede novamente o apoio dos patrões e patroas nesse projeto. Reforça
sobre a questão do posicionamento perante as bandeiras durante a execução dos hinos, coloca
que a posição seja de frente para público durante sua execução e que colocará a lei que trata
deste assunto no grupo de patrões do WhatsApp. Senhor Coordenador fala que foi feito o
regulamento campeiro referente as batidas de laço e que este foi repassado aos patrões. Senhor
patrão do CTG Campo Verde pede a palavra e sugere a transferência da data da batida de laço
do dia trinta e um de agosto e primeiro de setembro para dezessete e dezoito de agosto por
coincidir com a Expointer. Senhor Gelson informa que a nova data sugerida coincide com o
Ascendimento da Chama Crioula em Tenente Portela. É colocado então que a batida de laço não
interfere com a Cavalgada da Chama Crioula. Senhor Moser reforça que há uma orientação que
os eventos regionais não coincidam com eventos do MTG/RS. Senhor Coordenador sugere que
o regulamento seja aprovado da forma como está atualmente e que a questão da data será
alinhada até o próximo Encontro de Patrões. Coloca então o regulamento em votação, sendo
aprovado por unanimidade. Senhor Moser informa que o último regulamento campeiro foi
registrado em cartório, sugerindo então que este também o seja. Senhor Gelson parabeniza do
CTG Estância do Cotiporã, CTG Velha Querência, CTG Estância do Campo Grande e CTG Garrão
da Serra por seus respectivos aniversários neste mês de maio. Em seguida passa a palavra aos
patrões presentes. Senhor Cezar, representante do CTG M´Bororé, parabeniza a todos e convida
a todos para o XXI Sarau de Arte Gaúcha que ocorrera nos dias sete, oito e nove de junho. Senhor
patrão do CTG Morão da Estância informa que comemora este mês quatorze anos de existência,
mas que devido a restrições não pode comemorar seu aniversário há três anos. Senhor
Coordenador pede ao patrão do CTG Morão da Estância para verificar junto ao site do MTG/RS
se a data de aniversário está correta. Senhora patroa do CTG Serigote convida a todos para o
Baile da Ovelha que se realizará no dia vinte e cinco de maio. Senhor patrão do CTG Sinuelo da
Lomba agradece a participação e visita de todos no Torneio de Laço realizado no dia primeiro
de maio e agradece a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande pela cedência da cancha de laço.
Senhor Adilson Pinto, patrão da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, solicita o remanejo da
data de seu torneio de laço para os dias vinte e cinco e vinte e seis de maio. Senhor Gelson pede
a todos os patrões se há alguma restrição, colocando em votação, sendo esta aprovada por
unanimidade. Senhor Adilson reforça o convite para o baile da Senhora Zelita que ocorrerá no
dia quatro de junho. Senhor patrão do CTG Terra Nativa agradece a todos pelo apoio nos três
anos que esteve a frente da entidade e que continuará apoiando o Movimento Tradicionalista,
apresenta o novo patrão da entidade e informa que a solenidade de posse ocorrerá no dia oito
de junho. O novo patrão da entidade deseja boa noite a todos, que este cargo é um desafio
enorme, que teve uma escola muito boa. Que ainda conta com o apoio e experiencia do patrão
anterior. Que participará a partir de agora dos Encontros de Patrões. Senhor patrão do CTG
Estância da Liberdade convida a todos para o evento Bife no Disco no dia dez de maio. Senhor
patrão do CTG Essência da Tradição informa que enviará o cancelamento do evento de Torneio
de Laço por e-mail a secretaria da 30° RT, evento que se realizaria nos dias primeiro e dois de
junho, pois não houve acordo junto a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande. Agradece a todos
pela participação na Segunda Cavalgada da entidade que se realizou nos dias vinte e sete e vinte
e oito de abril. Informa que haverá evento no dia dez de maio, com show com Carlos Magrão e
informa que a banda que tocará o baile será o Som Gaúcho. Senhor patrão do CTG Desgarrados
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da Querência fala sobre o Nacional de Esportes e pede se há possibilidade de inscrições de mais
concorrentes. Também informa que no evento esportivo realizado em sua entidade houve a
presença de mais concorrentes de outros Regiões Tradicionalistas do que da 30° RT, que deveria
haver mais divulgação. Pede ao Senhor Coordenador como será a questão das vagas para a 30°
RT no Nacional de Esportes. Senhor Jocemar, Diretor de Esportes, esclarece que para o Nacional
de Esportes a 30° RT terá duas vagas, referentes aos campeões do ENECAMP dos anos de dois
mil e dezessete e dois mil e dezoito. Já para o ENECAMP o campeão de dois mil e dezoito tem
sua vaga garantida e poderá ainda levar mais duas duplas. As cinco vagas restantes para o
ENECAMP serão definidas na etapa regional. Senhor patrão do CTG Sentinela do Pago convida a
todos para o Encontro Artístico que se realizará nos dias seis e sete de julho. Senhor patrão do
CTG Pedro Serrano informa que até o momento a entidade não possuía um gabinete da patroa
para realização do projeto Corrente do Bem. Informa que no dia vinte e seis de maio será
realizado um almoço de apoio a Liga de Combate ao Câncer de Mama. Informa que em junho,
com data a definir, será realizado um evento conjunto dos departamentos campeiro e artísticos
para pais e alunos da APAE de Sapiranga. O departamento campeiro de sua entidade iniciará um
projeto de ecoterapia junto aos pacientes da APAE. Também informa que a partir do próximo
mês a entidade contará com um capataz de cavalgadas e um diretor de esportes. Senhor patrão
do CTG Palanques da Tradição informa que a tertúlia prevista para o dia onze de maio não será
mais realizado. Senhor Gelson pede então que o cancelamento seja enviado por e-mail para
registro. Senhor Coordenador parabeniza as entidades pela realização de seus eventos
campeiros. Parabeniza também a entrada de dois novos patrões e a saída de um. Informa que
o censo foi encaminhado para os e-mails dos patrões, pedindo o apoio dos patrões para que
respondam até o dia quinze próximo, encaminhando-o para o e-mail da secretaria, atentando
para a questão dos eventos ouro, prata e bronze. Senhor Coordenador pede para registrar em
ata o pedido de desvinculação do CTG Raízes da Querência de Novo Hamburgo, sendo que a
documentação será encaminhada para o MTG/RS. Pede aos patrões que quando estes não
puderem estar presentes nos Encontros de Patrões enviem comunicado informando sua
ausência e nominando quem o representará no evento, para que seja lido e registrado em ata.
Comunica que o MTG/RS lançou o tema dos Festejos Farroupilha para dois mil e dezenove, que
vai de encontro ao tema do coral da região, que será a Vida e Obra de Paixão Cortez. Senhor
Coordenador informa que entre os dias nove e dez de maio a secretária da região enviará aos
patrões um e-mail solicitando a atualização de endereço para entrega do Jornal Eco da Tradição.
Pede que os patrões tentem implantar em suas entidades o sistema de mural em suas entidades
para divulgar o que é discutido nos Encontros de Patrões, enfatizando que todas as atas ficam a
disposição no site da região, mas pede o auxílio dos patrões para que estas informações
cheguem aos integrantes das entidades. Senhor Coordenador agradece a presença de todos e
informa que o próximo Encontro de Patrões ocorrerá no dia cinco de junho de dois mil e
dezenove nas dependências no CTG Estância da Liberdade na cidade de Novo Hamburgo.
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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