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Ata n° 357/2019
Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, nas dependências do CTG Estância da
Liberdade na cidade de Novo Hamburgo/RS, realizou-se o quinto encontro regional de patrões
da 30ª RT/MTG/RS do corrente ano. Encontro de número 326 da história da 30ª RT. A abertura
dos trabalhos se deu às vinte horas com a formação da mesa de honra, em seguida procedeuse 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, Capacitação de patrões e líderes
de entidades no mês de agosto, Cartões Tradicionalista para Inter-regional e Regional, Vinda do
Secretário Nacional de Cultural Henrique Meirelles para falar das novas regras da Lei para
Captação de Recursos, Lançamento post “FIQUE SABENDO!”, Carta de representação no
Encontro Regional, Rateio do custo do valor do circuito, Acerto de pendências financeiras,
Acertos do Fandango Regional, Convidados em geral, Manifestações e Convites, Destaque
estadual no trabalho de avaliadores, Palavra do Peão Farroupilha e 1ª Prenda Juvenil, Palavra à
Diretora do Coral da 30ª RT, Concurso Regional dias vinte e um, vinte e dois e vinte e nove de
junho, Inscrição para Concurso Interno, Seletiva do Truco, Divulgação de Painéis Técnicos,
Participação das entidades nos Circuitos, Participação dos grupos para Regional, Cavalgada
Minuano, Chama Crioula, Divulgação das batidas de laço, Assuntos gerais e convites dos patrões,
Assuntos gerais do vice coordenador, Assuntos gerais do coordenador, Cartões tradicionalistas,
Censo das entidades, Presidente da Comissão Executiva da 3ª Inter-regional do ENART na cidade
de Sapiranga/RS, Transferência do Nacional da CBTG, Problemas de Comunicação dos Patrões
com Departamentos. Senhor coordenador Gelson Descovi Vargas inicia o evento agradecendo
a presença de todos no encontro de número trezentos e vinte e seis da história da 30ª RT e
quinto encontro do respectivo ano. Passa a palavra ao patrão da casa para suas considerações.
Senhor patrão agradece a presença de todos, pede que todos sintam-se a vontade e deseja um
bom encontro. Senhor Gelson agradece a cedência da casa para o encontro, enfatizando que o
CTG é uma entidade de renome e posicionamento firme na comunidade do bairro Liberdade de
Novo Hamburgo/RS, parabeniza pelo trabalho e pela amizade. Senhor Coordenador passa a
palavra ao Primeiro Secretário da 30ª RT. Senhor Márcio inicia com a leitura das
correspondências enviadas. Primeira correspondência é do Senhor Edimilson Fraga, patrão do
CTG Essência da Tradição, que não poderá estar presente no encontro e designa o Senhor André
Luís Strack, vice patrão da entidade, para representá-lo. A segunda correspondência é do Senhor
Marcos Roberto Schroeder, patrão do CTG Desgarrados da Querência, informando que não
poderá estar presente e que enviaria um representante, mas sem mencionar nome. Foi
perguntado aos presentes se teria algum representante do CTG Desgarrados da Querência, mas
sem resposta, ficando então registrado a ausência do representante da respectiva entidade.
Senhor Secretário informa que o curso de capacitação em gestão de entidades tradicionalistas
está sendo planejado para ser realizado no mês de agosto. Informa que para a segunda etapa
do circuito de danças tradicionais será obrigatória a apresentação do cartão tradicionalista em
dia, sendo que na primeira etapa do circuito até houve um abrandamento desta exigência.
Informa também que na semana anterior foi enviado um convite para o Secretária Nacional de
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Cultura, Senhor Henrique Medeiros Pires, para que venha fazer uma explanação sobre as novas
regras na lei de captação de recursos para cultura. Ficando então no aguardo da confirmação e
da data prevista da respectiva visita para que na sequência seja realizada a divulgação aos
patrões e a comunidade em geral. Informa que a partir da data de hoje serão lançados nas mídias
sociais postagens denominadas como “Fique Sabendo” que tem por objetivo informar a
comunidade sobre notícias e definições dos encontros de patrões. Também já se encontra
disponível no website da 30ª RT cópias das atas dos encontros de patrões já aprovadas. Senhor
Secretário reforça aos patrões a necessidade de envio de correspondência para informar
possível ausência no encontro de patrões e informando a pessoa designada a substitui-lo.
Senhor Coordenador enfatiza o pioneirismo da 30ª RT nas tratativas de trazer o Secretário
Nacional de Cultura para explanar sobre as regras da lei de captação de recursos, assunto este
já falado desde o início do ano. Informa que a posta “Fique Sabendo” vem para sanar
principalmente questões de informações da coordenadoria e também facilitar o trabalho dos
patrões no que tange a comunicação. As respectivas postagens terão cores definidas de acordo
com o assunto tratado, ou seja, cada departamento terá uma cor pré-definida. Estas postagens
serão compartilhadas no grupo de patrões do WhatsApp, assim como nos grupos de WhatsApp
de cada diretoria. Divulgando assim os eventos e atividades da região. Senhor Gelson pergunta
se todos os patrões receberam a ata do Encontro de Patrões do mês anterior, assim como o
calendário de eventos regional e estadual. Senhor Carlos Alberto Moser, vice-presidente do
MTG/RS, informa que tem algumas observações sobre a ata do último Encontro de Patrões.
Informa que na página dois, linha nove, o Secretário cita Senhor Zelita, sendo que deveria estar
como Senhora Zelita. Na linha dezessete da mesma página a etapa regional de prendas e peões
não ficou bem esclarecida. E sugere que quando do apontamento de patrões na ata,
principalmente patrões novos, os mesmos sejam nominados para que fique registrado a
posteridade. E na primeira citação da entidade, quando o patrão se pronuncia, citar, pelo menos,
o primeiro nome. Colaborando assim para um registro histórico da 30ª RT nas atas. Senhor
Secretário informa que na última reunião de coordenação realizada foi colocado que seria
pedido a partir deste encontro que cada patrão ou representante, ao fazerem uso da palavra,
se apresentem com seus respectivos nomes e nome da entidade. Facilitando assim não só o
trabalho de registro da ata, mas também para que todos os presentes possam se conhecer
melhor. Esta solicitação já estava prevista na pauta do encontro, mas por ocasião da sugestão
do Senhor Moser o pedido de que os patrões se apresentem foi antecipada. Agradece ao Senhor
Moser pelas colocações, tendo em vista que cada ponto levantado serve de melhorias para os
trabalhos da coordenação. Senhor Coordenador agradece ao Senhor Moser e coloca que este
ponto era uma dificuldade real para as atas e enfatiza aos patrões para que no momento de
seus pronunciamentos se apresentem para que seja registrado em ata. Senhor Gelson questiona
se há mais alguma consideração sobre a ata, colocando-a então em votação. Ata aprovada por
unanimidade com as devidas considerações do Senhor Moser. Dando seguimento, Senhor
Gelson convida o Senhor Danilo, capataz da Cavalgada do Minuano, para fazer suas
considerações. Senhor Danilo deseja boa noite a todos os presentes e agradece a confiança
nessa empreitada. Informa que o roteiro montado para a Cavalgada do Minuano atravessa o
centro da Lomba Grande, o resto do trajeto será em estrada de chão. O local escolhido para
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pouso é bom e tranquilo. Que tem encontrado grande dificuldade porque as pessoas não
querem abrir suas casas para recebê-los, que muitas vezes deixam lixo nos locais e não compram
bebidas da casa. Informa que os tickets para almoço e janta serão distribuídos no início da
cavalgada e todas a refeições terão um custo total de setenta e oito reais. O desejo é vender
todas as refeições no início para que já se tenha uma proporção da quantidade de refeições a
serem produzidas. Informa que os auxiliares estão distribuindo aos patrões e representantes o
chasque da cavalgada. Informa também que o galpão do departamento campeiro da Sociedade
Gaúcha de Lomba Grande estará aberto para pernoite dos cavalarianos. Senhor Coordenador
agradece ao Senhor Danilo e ao Diretor de Cavalgadas pela organização do evento. Comenta
que é mais do que entendível o esforço e dificuldade enfrentado pelo Senhor Danilo e pede a
todos que auxiliem na questão das refeições da cavalgada. Informa que, conforme divulgado no
último Encontro de Patrões, haverá um rateio no valor de duzentos reais para as entidades que
possuem grupos de dança para custeio dos circuitos artísticos e que o acerto dos respectivos
valores seja feito o quanto antes com o Tesoureiro da 30ª RT. Comenta que a coordenação está
tendo dificuldade em receber o retorno do censo enviado aos patrões, pedindo assim que as
entidades respondam e enviem o respectivo censo. Senhor Coordenador enfatiza a importância
do acerto das pendências financeiras por já estarmos no mês de junho e o prazo final para os
respectivos acertos é junho de dois mil e dezenove. As entidades que não efetuarem os acertos
será feito o encaminhamento de descredenciamento junto ao MTG. E não somente pelas
questões financeiras, mas também por ausências nos encontros de patrões, ausências de
atividades culturais em suas entidades, conforme consta no relatório de atividades enviado ao
MTG no exercício de 2018 e pela notória ausência em 2019. Sabe-se da dificuldade de algumas
entidades, mas não se pode equiparar entidades que não fazem nenhuma atividade cultural
com aquelas que que os fazem. Reforça então que até o próximo Encontro de Patrões seja
realizado o acerto das pendências financeiras, bem como a efetiva participação nos encontros e
realização de atividades culturais para que seja colocada na lista de destaques culturais. Senhor
Gelson também pede que assim que seja possível as entidades realizem o acerto dos cartões do
fandango que se realizará no dia vinte e nove próximo. Contando com a colaboração de todos e
reforça a importância da união para custear as atividades culturais da região. Informa também
que todas as entidades terão mesas reservadas. Senhor Gelson passa a palavra a Senhorita
Caroline Hamely de Lima, Diretora Cultural da 30ª RT. Senhorita Caroline destaca a participação
da 30ª RT na Quadragésima Nona Ciranda Estadual de Prendas e pede que as senhoritas Carina
Oliveira Hoffmann e Laura Eniane Martins venham até a frente. Enfatiza que a região esteve
muito bem representada neste evento, a qual não trouxeram títulos, mas que a região deve
sentir-se orgulhosa, pois não é fácil chegar em um evento de tamanha importância, e sentimos
orgulho de tê-las nos representando. Senhor Gelson destaca que a 30ª RT mais uma vez se
consagra no rol das prendas estaduais tendo sido muito bem representada por duas grandes
guerreiras, uma jovem de doze e outra de quinze anos de idade, pedindo a todos uma salva de
palmas e passa a palavra a Senhorita Carina. Senhorita Carina deseja um boa noite a todos e
destaca a alegria de voltar da Ciranda Estadual de Prendas onde só receberam elogios e
parabenizações, sendo impossível retornar sem o sentimento de gratidão. Enfatiza que cada
uma das entidades da região auxiliou de uma forma ou de outra, torcendo, acompanhando
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nossa caminhada durante a promoção dos nossos eventos e sendo solícitos. Agradece também
aos peões na promoção desse evento. Foram três dias maravilhosos e de grande aprendizagem,
vindo ou não títulos palpáveis é uma experiencia incrível. Destaca que títulos passam, este mês
deixa de ser prenda juvenil da 30ª RT, mas continuando sendo tradicionalista com todas as
virtudes que o movimento me agregou. Agradece em seu nome e em nome da prenda mirim.
Agradece em especial a Senhorita Caroline e ao Coordenador Gelson que sempre estiveram a
seu lado, não medindo esforços. Agradece ao patrão e coordenadora cultural de sua entidade,
CTG Querência de Nova Hartz. Agradece a todos, pedindo que lembre de nós com carinho e que
sempre estarão a disposição para quaisquer trabalhos. Senhor Coordenador pede que os peões
da região venham a frente. Senhor Gelson parabeniza a todo o prendado, que representaram
muito bem a região e deixa registrado o sentimento de agradecimento, reconhecimento e
engrandecimento que a região teve com as atividades, participação e com a meiguice que cada
um. Aos peões parabéns pela bravura, as meninas parabéns pela delicadeza e dedicação. Pede
então mais uma salva de palmas aos jovens representantes da região. Senhor Gelson passa a
palavra ao jovem Kelvin da Silva Penedo, atual 1° Peão da 30ª RT/MTG/RS. Senhor Kelvin deseja
boa noite a todos e informa que no próximo dia vinte e um ocorrerá a despedida do prendado
da gestão atual, que será em sua casa, no ACTG Portal da Serra. Informa que no dia 22 de junho
iniciará o Concurso Regional para nova gestão de prendas e peões. No dia vinte e um ocorrerá
a despedida da gestão atual e também o sorteio das provas para aqueles que participarão das
provas campeiras. No dia vinte e dois de junho serão realizadas as provas artísticas, mostras e
provas campeiras. Já no dia vinte e nove de junho será realizado na parte da manhã a prova
escrita e a noite o Fandango Regional. Convida a todos para prestigiar o fandango, mesmo
aquelas entidades que não têm representantes, enfatizando que a gestão atual está trazendo
uma proposta diferente para a realização do fandango. Senhorita Carolina informa que a gestão
atual de prendas e peões se despede desse último Encontro de Patrões, mas que a despedida
oficial ocorrerá no dia vinte e um próximo, ás vinte horas no ACTG Portal da Serra na cidade de
Dois Irmãos. Nesta data será feita também a apresentação dos concorrentes. Informa que na
gestão anterior tiveram sete integrantes e que nesta edição são doze concorrentes. Destes doze
concorrentes sairão os representantes para a Ciranda de Prendas, que ocorrerá em Santa Maria,
e Entrevero de Peões, que ocorrerá na cidade de Cachoeira do Sul. Pede o auxílio de todos para
estarem presentes nesta data e no Fandango Regional. Senhorita Carol enfatiza a participação
dos avaliadores da região na Ciranda e Entrevero Estadual, pois a 30ª Região Tradicionalista teve
o maior número de avaliadores dentre todas as demais regiões. A região foi representada por
cinco avaliadores que são Tania Exner, Laura Callegaro de Oliveira, Patrícia Ferreira, Renata da
Silva e Edson Santos. Enfatiza a importância e o reconhecimento disto, pois mostra que a 30ª RT
conta com um grande número de avaliadores a nível estadual de avaliação, estando então a
região muito bem representada pelo prendado e pelos avaliadores. Lembra aos patrões que
repassam a seus respectivos departamentos culturais que que o Concurso Interno da 30ª RT terá
seu prazo final para inscrições no dia trinta de junho. O concurso ocorrerá nos dias doze, treze
e quatorze de julho no ACTG Portal da Serra. Sendo a participação no Concurso Interno conta
pontos para a lista de Destaque Tradicionalista e também para que as prendas e peões que
desejam concorrer ao prendado da 30ª RT é necessário participar do Concurso Interno. Senhor
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Coordenador coloca que de doze a quinze pessoas que comporam o quadro de avaliadores da
Ciranda Estadual de Prendas e do Entrevero Estadual de Peões, a 30ª RT teve participação de
pelo menos um terço, mostrando assim o bom trabalho que departamento cultural vem fazendo
e pede que os patrões aproveitem isto, convidando estas pessoas para fazerem trabalhos em
suas entidades e que se serão muito bem avaliados por estes representantes da 30ª RT. Pede
então que os departamentos culturais, bem como as patroas das entidades, se encaminhem
para a reunião da Diretoria Cultural. Senhor Coordenador pede para deixar registrado que a
Senhora Rejane, Diretora do Coral da 30ª RT, devido a um imprevisto não chegaria a tempo do
Encontro de Patrões. O coral segue com suas atividades, captando pessoas. Reforça que o coral
conseguiu uma verba da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo no valor de doze mil reais para
suas despesas. Mais para o final do ano será realizado um concerto, convidando a todas as
entidades para este evento que falará de Paixão Cortez, que vem de encontro ao tema da
Semana Farroupilha que é Vida e Obra de Paixão Cortez. Senhor Gelson passa a palavra ao
Senhor Jurandir de Oliveira, Diretor Artístico da 30ª RT. Senhor Jurandir deseja boa noite a todos
os presentes. Fala sobre a divulgação dos painéis artísticos e questiona aos patrões se houve,
por parte de suas entidades, alguma dúvida do que seriam estes painéis, uma vez no primeiro
painel de danças de salão que foi divulgado tiveram apenas dois integrantes, um do CTG
Desgarrados da Querência, mas que mesmo assim o painel foi realizado. No painel de chula teve
somente um peão inscrito, que foi do CTG Guapos do Itapuí. Não sabe se houve pouca
divulgação ou se não houve entendimento dos patrões. Mas que mesmo assim os painéis
continuarão sendo realizados. Que a preocupação é que até foi chamado o Diretor de Chula do
MTG/RS e teve que ser cancelado pela pouca quantidade de inscritos. Já o painel de intérprete
vocal foi muito bem, com maior adesão. Espera que o painel de declamação seja bom, pois já
tenha mais pessoas inscritas. E que será retomado estes dois primeiros painéis que não foram
muito bem. Informa que os diretores artísticos das entidades reclamam que não ficaram
sabendo destes painéis. Que o circuito de danças foi muito bem, que começou e terminou em
bons horários. Que queremos ser fortes não somente nas danças tradicionais, mas também nas
provas individuais. Porque no ENART para dançar as danças tradicionais tem que ter no mínimo
cinco participantes de individuais. Pede aos patrões que cobrem isso em suas entidades. Enfatiza
que os painéis são um aprendizado gratuito. Houve uma forte divulgação nas redes sociais sobre
os painéis e circuitos individuais. Relembra a todos os que querem participar das individuais e
de grupos de danças tradicionais para o ENART tem que participar dos circuitos. O circuito de
intérprete vocal teve que ser transferido por falta de inscrição, sendo que a nova data deste
circuito será no dia dezessete de julho. Pede que quem participar do ENART informe isso na
inscrição do circuito para dar um maior suporte a quem irá nos representar. Informa que o
circuito que ocorrerá no CTG Guapos do Itapuí tem sua data final de inscrição no dia quinze de
junho para aqueles grupos de danças e individuais que desejam concorrer ao ENART. Para
aqueles que só participarão do circuito podem se inscrever até a semana do circuito. Informa
que a data final para a inscrição de grupos e individuas para a Inter-Regional que ocorrerá na
cidade de Sapiranga será no dia vinte e cinco de julho. A partir do dia vinte e dois de julho até o
dia vinte e quatro de julho as inscrições para a Inter-Regional serão feitas na sede da 30ª RT
juntamente com a Secretária Executiva da região. Reforça que os responsáveis das entidades
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devem levar toda a documentação necessária para não haja problemas. Senhor Gelson reforça
que a mudança deste ano no processo de inscrição se deve ao fato da inscrição para o ENART é
bem complexa, não podem esquecer de nenhum item, pois depois de feita não é possível mais
editá-la. Assim será marcado horários para que o diretor artístico ou coordenador do grupo de
danças adulto da entidade faça a inscrição juntamente com a secretária executiva da 30ª RT.
Enfatizando que a inscrição não será feita pela secretária executiva, mas sim em conjunto. Isso
tudo para evitar erros ou até mesmo descuidos haja problemas e assim estar pedindo reabertura
da respectiva inscrição ao MTG/RS. Reforça aos patrões que o dia quinze de junho é o prazo final
para inscrição da regional do ENART que ocorrerá em paralelo com o circuito de danças. Será
enviado no grupo de WhatsApp dos diretores artísticos a ficha de inscrição, sendo que a
complementação da inscrição ocorrerá em segundo momento. Senhor Jurandir informa que
explicará melhor para os coordenadores artístico em reunião em separada. Pede para que os
patrões auxiliem nessa divulgação. Senhor Gelson diz que entende que são setores dentro das
entidades que estão se reestruturando. Sabe que as entidades que têm declamadores, mas não
estão inscritos no painel de amanhã, onde virá um avaliador do MTG/RS prestar esclarecimentos
sobre as provas de declamação. Que o painel não é somente para aqueles que concorrem, mas
também aquelas pessoas que não declamam, mas tem interesse em aprender. Reforça que o
circuito de intérprete vocal que seria na data de ontem foi transferido para o dia dezessete de
julho. A partir do encontro de patrões de hoje o departamento artístico fará igual ao
departamento cultural, fazendo uma reunião separada durante os encontros. Os patrões podem
trazer seus diretores artísticos e instrutores para os encontros, e já pede que os representantes
dos departamentos artísticos acompanhem o Senhor Jurandir para a respectiva reunião. Senhor
Gelson fala em nome do Diretor de Esporte que não pode estar presente. Informa que Jéferson
Luís Timm, Diretor de Truco da 30ª RT, avisa que a segunda seletiva de truco se realizará no dia
trinta de junho e pede um esforço das entidades na divulgação dentro de suas casas. Senhor
Coordenador informa que o Diretor Campeiro da 30ª RT, Senhor Anderson Leite Hoffmann, não
pode se fazer presente devido a provas finais na faculdade, mas pede para avisar que neste
próximo fim-de-semana ocorrerá a primeira batida de laço onde já tem sessenta equipes
inscritas, que será uma festa grande e bonita. Informa as datas fixadas para as batidas de laço.
Sendo a primeira nos dias oito e nove de junho, a segunda baita nos dias seis e sete de julho e
terceira batida nos dias dezessete e dezoito de agosto. Sendo que as datas da batida reserva
ficaram para os dias trinta e um de agosto e primeiro de setembro. A pedido do Diretor Campeiro
da 30ª RT, será feito nesta data da primeira batida de laço uma cerimonia com todos os
capatazes campeiros e pede que todos os capatazes estejam pilchados para que seja feita uma
foto oficial. Senhor Coordenador reforça que antes de passar a palavra aos patrões que estes se
apresentem, dizendo seus respectivos nomes e entidade que representam e também pede aos
patrões que tragam os convites dos eventos de suas entidades de maneira impressa para que
possam passar para os demais patrões, bem como cada entidade pode também expor os
eventos das demais entidades em seus murais. Senhor Gelson parabeniza as entidades que
aniversariaram este mês. CTG Estância do Campo Grande que aniversariou no dia seis de junho
em seus trinta e três anos, CTG M´Bororé que aniversariou no dia onze de junho em seus vinte
e sete anos, ACTG Portal da Serra no dia dezessete de junho em seus vinte e dois anos, CTG
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Estância da Liberdade no dia dezoito de junho em seus trinta e três anos e o CTG Pedro Serrano
dia vinte e quatro de junho em seus sessenta e sete anos. Parabeniza as entidades
aniversariantes, desejando muitos anos de vida e sucesso. Senhor Coordenador passa então a
palavra aos patrões presentes para que façam suas considerações. Senhora Neide Terezinha de
Oliveira do CTG Velha Querência deseja boa noite a todos. Patrão Assis da Silva Ribas do CTG
Galpão Sentinela do Pago convida a todos para o Primeiro Encontro Artístico e Cultural que se
realizará nos dias seis e sete de julho. Senhora Amélia Arruda, presidente da AGE, informa que
este mês ocorrerá a Festa de São Pedro, nos dia trinta de junho, que contará com gincana,
mateada, café campeiro, missa crioula, terá também tertúlia livre com almoço, bem como
apresentação das invernadas de dança. Patrão Márcio do CTG Estância do Campo Grande,
menciona que já se passou dois anos à frente da entidade e informa que no próximo sábado
passará o posto para o futuro patrão, Ademir Tessa. Comenta que nesses últimos dois anos falou
pouco, mas que foi gratificante pelo conhecimento e amigos, agradecendo a todos pelo apoio e
se colocando a disposição da 30ª Região Tradicionalista no que for necessário. Senhor Volmar,
futuro vice patrão do CTG Estância do Campo Grande informa que a Festa de São Pedro,
anunciada pela Senhora Amélia, se realizará em sua entidade no dia trinta, começando as sete
horas da manhã com café campeiro, logo em seguida missa crioula, seguido de tertúlia livre e
um churrasco ao meio dia. A tarde haverá apresentação das invernadas e por fim um fandango.
Pede por fim a presença de todos. Senhor Gelson parabeniza o Senhor Ademir como futuro
patrão do CTG Estância do Campo Grande e Senhor Volmar, futuro vice patrão da referida
entidade, colocando a 30ª RT a disposição no que for possível auxiliar esta grande entidade.
Senhor Elton Costa, patrão do CTG Gaudérios da Saudade, informa que nos dias vinte e vinte e
um de julho ocorrerá o Rodeio Artístico e conta com a presença dos grupos artísticos da região.
Informa que o folder não fico pronto até esta data por problemas com a gráfica. Senhora
Andréia, patroa do CTG Serigote, deseja boa noite a todos os presentes. Senhor Marivaldo
Sense, futuro patrão do CTG Terra Nativa, informa que no próximo sábado, dia oito de junho,
ocorrerá em sua entidade o fandango de troca de patronagem. Senhor Luciano, patrão do DTG
Camboatá, convida a todos para o Boteco Camboatá Especial Dia dos Namorados, que se
realizará no dia quatorze de junho com apresentação de Jairo Lambari Fernandes, sendo que as
reservas de mesas poderão ser feitas através da página da entidade no Facebook, tendo também
ingressos a venda na secretária da entidade. Informa também que no dia dezenove de junho
ocorrerá o Entrevero Gaudério em prol da compra da gaita do gaiteiro Jaison Silva, com
apresentação do grupo Som Gaúcho e com quatorze atrações confirmadas, iniciando as vinte
horas. No dia vinte e dois de junho ocorrerá a pré-estreia da invernada mirim, que depois de um
certo tempo estão voltando as atividades. Senhor João Ricardo Hoff, patrão do CTG Porteira
Velha, deixa convite para o dia seis de julho onde será realizado o Baile da Linguiça, onde toda
a verba arrecadada será revertida para dedetização do galpão. Senhor Antônio, patrão do CTG
M´Bororé, deseja boa noite a todos e convida a todos para o Vigésimo Primeiro Sarau de Arte
Gaúcha. Senhor Eugênio, representando o patrão do CTG Mourão da Estância, menciona que já
foi patrão da entidade durante quatro anos e informa que daqui há alguns dias retomará as
atividades como novo patrão da entidade. Senhor Cassiano, patrão do DTG da OAB, menciona
que foi capataz campeiro durante dois anos e que desde mês passado assumiu a função de
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patrão da entidade. Senhor Gelson informa que o Senhor Joel não sente-se muito bem de saúde
e que precisará sair, pedindo então para que o proprietário do veiculo de placa KLL7271 de
Campo Bom, uma Senic branca, possa retirar do local para facilitar a saída do Senhor Joel. Senhor
Mauri, do CTG Amigos da Tradição, convida a todos para o Café Beneficente que ocorrerá no dia
vinte e dois de julho, o local será na Comunidade Católica de Boa Vista do Herval, evento este
em prol do Hospital de Dois Irmãos. Senhor Olídio Gass, patrão do ACTG Portal da Serra, faz o
convite para o baile no dia quinze de junho com apresentação de Joca Martins e grupo. Senhor
Adão, patrão do CTG Estância da Liberdade, convida a todos para baile de aniversário da
entidade no dia vinte e dois de junho. Menciona que está pedindo auxílio para outras entidades
a fim de reservar espaço para os ensaios da invernada adulta da entidade, tendo em vista uma
grande dificuldade no que tange a questão de reclamações de vizinhos por volume alto.
Agradece ao patrão Adilson Rosa Pinto, da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, pelo apoio.
Agradece também a patroa do CTG Serigote que os apoiou e cedência do espaço para ensaio.
Informa que nos próximos dias entrará em contato com a Prefeitura de Novo Hamburgo para
encontrar uma solução conjunta para este problema que também tem sido problema sério para
outras entidades. Senhor Gelson retoma a palavra agradecendo ao patrão da casa e demais
patrões e diz que a questão do som é uma grande preocupação de várias entidades. Que as
invernadas têm um grande desafio de acumular as atividades artísticas e culturais juntamente
com estudos e trabalhos de seus integrantes. Reforça que as entidades devem manter o bom
convívio com seus vizinhos. Pois, estes devem ser encarados como nossos amigos e parceiros e
que cada entidade tem sua própria realidade e particularidades. Parabeniza os patrões que
quando precisa de ajuda o outro sempre se prontifica quando necessário. Na pista ou tablado
podem até se digladiar, mas quando um precisa de auxilio o outro tem que ajudar. Agradece
novamente o patrão do CTG Porteira Velha pela cedência para a primeira etapa do Circuito de
Danças Tradicionais. Agradece os patrões que levaram seus grupos. A principal conquista que
ficou deste evento foi a integração entre os grupos, a festa foi muito bonita e que no próximo
evento seja ainda mais consolidada essa integração. Senhor Adão Rodrigues dos Santos, patrão
do CTG Estância da Liberdade, pede o auxílio do Senhor Coordenador junto na reunião com os
patrões de Novo Hamburgo e posterior contato com a Prefeitura de Novo Hamburgo. Senhor
Gelson se coloca a disposição e passa a palavra aos conselheiros. Senhor Moser deseja boa noite
aqueles que não teve privilégio cumprimentar. Cumprimenta os patrões que chegam, desejando
sucesso na caminhada. Que vê com bons olhos que há pessoas de caráter que possam tocar as
entidades. Informa que há alguns recados a nível do Movimento. Ocorrerá na cidade de Passo
Fundo, nos dias vinte e dois e vinte e três de junho, um evento da Ordem dos Cavaleiros do Rio
Grande do Sul com palestras, debates e orientações sobre organização de cavalgadas. Pede que
cada região participe deste evento com seu respectivo diretor de cavalgadas e também mais
duas pessoas. Informa que o Rodeio Nacional foi cancelado para este mês de julho e que este
foi transferido para os dias vinte a três a vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte na cidade de
Criciúma em Santa Catarina. Informa que trouxe algumas cartas de princípios que são cortesia
do Movimento Tradicionalista Gaúcho para aquelas entidades que ainda não tem exposta em
seus galpões e caso as entidades precisarem de mais o MTG/RS tem disponível para fornecer.
Cumprimenta pelo grande número de inscritos para a Ciranda e Entrevero na fase regional,
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sendo este um trabalho contínuo e sendo realizado com muita capacidade. Cumprimenta a
Senhora Caroline, Diretora Cultural da 30ª RT, pelo trabalho que vem realizando de fomento, de
estar presente, de auxiliar e de puxar as entidades nesse sentido. Assim como parabenizar a
Senhorita Carol na participação da região na Ciranda e no Entrevero Estadual. Menciona que
sempre conduziu os trabalhos em três pilares, entidade, família e o jovem que estava
ostentando um brasão ou faixa. Esta gestão de prendas e peões que se encerra soube trabalhar
com maestria este tripé. CTG Querência de Nova Hartz, com apoio do patrão, trabalharam desta
maneira, o
ACTG Portal da Serra trabalhou desta maneira e o CTG Essência da Tradição
trabalhou desta maneira. A salva de palmas dadas aos nossos representantes deve ser estendida
as famílias e a entidades jovens que se preparam. Também gostaria de cumprimentar a Senhora
Noeli pelo preparo das jovens, também a Senhora Liste pelo preparo dos jovens. Que a nossa
região não precisa importar preparadores de prendas e peões de fora, pois nós os temos aqui
na região, em grande quantidade e extremamente qualificados. Haja vista que nossa região
preparou uma prenda de outra região tradicionalista. E reforça que o mais importante de uma
entidade tradicionalista é o departamento cultural. O cultural é a criança, o jovem, o adulto que
aprende a amar a entidade, ele fica na entidade. Não se vê peões ou prendas de faixa trocando
de entidades, assim como acontece nos grupos de dança. Senhor Moser cumprimenta o Senhor
Coordenador e o Senhor Jurandir, Diretor Artístico, pela ideia dos painéis, lamentando a baixa
participação sendo esta uma coisa extremamente positiva que foi criada. Uma qualificação sem
custos, dispendendo somente tempo para participar. Parabeniza também pela realização da
retomada do circuito, sendo esta extremamente positiva. Deseja sucesso a campeira das
entidades, tendo nossa região em torno de trezentos inscritos em um campeonato é uma coisa
de se tirar o chapéu, mesmo nossa região mais urbana que as demais regiões tradicionalistas.
Senhor Gelson agradece ao Senhor Moser pelas considerações e palavras. Senhor Gelson reforça
e avisa para que os patrões não esqueçam de assinar a lista de presença, pois é o meio o qual
está se controlando tanto para a eleição da próxima coordenadoria da região quanto para a lista
de Destaque Tradicionalista. A lista de Destaque Tradicionalista é de muita importância para as
entidades e que se houver dúvidas as entidades podem procurar a Senhorita Caroline, Diretora
Cultural da 30ª RT, para auxiliar na participação e execução de eventos para a respectiva lista.
Reforça que depois que o Encontro de Patrões se encerra não é mais possível assinar a lista de
presença. Senhor Coordenador lembra que este mês é mês dos santos juninos. Sendo dia treze
o dia de Santo Antônio, dia vinte e quatro o dia de São João e dia vinte e nove dia de São Paulo
e São Pedro, este último nosso padroeiro. Relembra a todos que este mês ocorrerá o ENART
Pré-Mirim e Mirim na cidade de Soledade, onde a região contará com várias entidades
participantes. Este é um evento pensado para a criança de uma forma mais lúdica e infantil. O
Movimento Tradicionalista Gaúcho está preocupado em valorizar a criança em sua essência.
Informa que dia trinta do respectivo mês ocorrerá o painel de indumentaria na sede do MTG em
Porto Alegre. Questiona aos patrões se está tudo certo com a emissão dos cartões tradicionalista
e a entrega do Jornal Eco da Tradição. A emissão e controle dos cartões está centralizada na
pessoa da Taís, secretária executiva da 30ª RT. O Jornal Eco da Tradição teve um pequeno atraso
e informa que alguns patrões ainda não fizeram a atualização de endereço para entrega do
jornal. Reforça aos patrões sobre o preenchimento e entrega do censo das entidades, tendo
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patrões que ainda não entregaram. Comenta sobre a transferência do Rodeio Nacional que ficou
para os dias vinte e três a vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte, na cidade de Criciúma em
Santa Catarina. No próximo mês será lançado de forma oficial os nomes para a Comenda João
de Barro, lembrando que normalmente a região indica dois nomes no aniversário do MTG/RS
que este ano poderá ser na cidade de Sananduva/RS. Pede uma maior atenção dos patrões sobre
os retornos das informações que são passados pela Diretoria Artística. Para os painéis pede que
as entidades enviem pelo menos um representante. Informa também que nos dias dezoito a
vinte de outubro deste ano ocorrerá a terceira Inter-regional do ENART na cidade de Sapiranga.
Em conversa com o Senhor Moser juntamente com a Prefeita de Sapiranga começou-se a pensar
em um nome para presidir a comissão executiva deste evento. Foi então convidado o Senhor
Jadir Peixoto Goulart, patrão do CTG Pedro Serrano, o qual aceitou prontamente o convite.
Senhor Jadir saúda a todos, diz que é um desafio. Que está fechando um ano como patrão da
entidade e teve sucesso em seu último rodeio, que isso o encorajou a aceitar este convite.
Contará muito com a experiência do Coordenador Gelson, do Senhor Moser, dos patrões de
Campo Bom que passaram pelo mesmo evento em 2018, e também com o apoio de todos os
patrões e entidades. Senhor Gelson parabeniza o Senhor Jadir dizendo que nossa Inter-Regional
está em boas mãos e informa que a comissão ainda não está totalmente formada. A InterRegional ocorrerá na cidade de Sapiranga, no Ginásio Nenezão e na Escola Pastor Rodoldo
Saenguer, no SISMUS e na Escola da APAE. Aqueles patrões e entidades que quiserem auxiliar
na comissão da Inter-Regional devem procurar o Senhor Jadir e que será uma ajuda muito bemvinda. Senhor Coordenador agradece muito a presença de todos. Reforçando que encontro
como estes são cada vez mais agregadores das nossas vidas, nossas atividades, colocando-se a
disposição para qualquer eventualidade dos patrões que possam a ter. Convida a todos para o
próximo Encontro de Patrões que se realizará no dia dez de julho de dois mil e dezenove no CTG
Pedro Serrano. 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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