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Ata n° 361/2019
Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, nas dependências do DTG Porteira
Aberta na cidade de Dois Irmãos/RS, realizou-se o sétimo encontro regional de patrões da 30ª
RT/MTG/RS do corrente ano. Encontro de número 328 da história da 30ª RT. A abertura dos
trabalhos se deu às vinte horas com a formação da mesa de honra e plenária, 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: Aprovação da ata do
Encontro Regional de Patrões anterior, Leitura das Correspondências, Capacitação de Patrões e
líderes de entidades no mês de agosto, Carta de representação no Encontro Regional, Calendário
das entidades com eventos ouro, prata e bronze, Entrega dos censos, Acertos financeiros dos
circuitos artísticos, fandango e mensalidades, Prestação de contas com correção de caixa
recebido, Convidados em geral, Manifestações e convites, Palavra da Diretora Cultural da 30ª
RT, Palavra à Diretora do Coral da 30ª RT, Apresentação do prendados, Palavra à 1° Prenda da
30ª RT, Palavra do Diretor Artístico da 30ª RT, Data dos circuitos regionais, Assuntos gerais do
Departamento Artístico, Assuntos gerais do Departamento de Esportes, Inscrições para o Aberto
de Esportes e ENECAMP, Cavalgada do Minuano, Chama Crioula, Assuntos gerais do
Departamento Campeiro, Emissão de CAT, Curso de juízes campeiros, Assuntos gerais e convites
dos patrões, Recomendação para impressão dos chasques dos eventos, Assuntos gerais dos
conselheiros, Assuntos gerais do Vice Coordenador da 30ª RT, Assuntos gerais do Coordenador
da 30ª RT, Entidades aniversariantes do mês de agosto e setembro, Cartões tradicionalistas,
Participação na Convenção em Jaguarão/RS, Pedido de exclusão de entidades não ativas,
Comenda João de Barro, Tema dos Festejos Farroupilha, Fomentar a participação das escolas,
Caderno da Lista de Destaque Tradicionalista, Apresentação do vice-presidente executivo da
Inter-regional, Evento de lançamento da Inter-regional. Senhor coordenador Gelson Descovi
Vargas inicia o evento agradecendo a presença de todos no encontro de número trezentos e
vinte e oito da história da 30ª RT/MTG/RS, agradece também ao patrão da casa pela cedência,
aos conselheiros do MTG/RS Carlos Alberto Moser, Gerson Luiz Ludwig e Elenir Winck, a 1ª
Prenda da 30ª RT Micheline Fetter da Silva e demais membros da coordenadoria. Senhor Gelson
inicia com a análise e aprovação da ata do último Encontro de Patrões, questiona os presentes
se há mais alguma ressalva. Não havendo, colocando a ata em aprovação. Ata aprovada por
unanimidade. Senhor Coordenador passa a palavra ao 1° Secretário da 30ª RT. Senhor Márcio
José Schneider. O 1° Secretário da 30ª RT/MTG/RS, deseja boa noite a todos e inicia com a leitura
das correspondências recebidas. Primeira correspondência recebida é do Senhor Olidio Daz,
patrão do ACTG Portal da Serra, informando que não poderá se fazer presente e autoriza o
Senhor Valdeci da Veiga, vice patrão, a representá-lo neste Encontro de Patrões. Segunda
correspondência do Senhor Adilson da Rosa Pinto, patrão da Sociedade Gaúcha de Lomba
Grande, autorizando o Senhor Sidinei Pereira Gonchoroski, agregado das pilchas, a representálo neste Encontro de Patrões. Terceira correspondência do Senhor Jadir Peixoto Goularte, patrão
do CTG Pedro Serrano, por motivo de saúde, autoriza o Senhor Valdeci da Silva, vice patrão, e
Célia Pereira, capataz campeira, a representá-lo neste Encontro de Patrões. Quarta
correspondência do Senhor Joao Ricardo Hoff, patrão do CTG Porteira Velha, por problemas de
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doença na família designa o Senhor José Rudi Hor, vice patrão da entidade, a representá-lo neste
encontro. Quinta correspondência do Senhor Mauri Valder Closs, patrão do CTG Amigos da
Tradição, autoriza o Senhor Geison Felipe Dieder, vice patrão da entidade, a representá-lo neste
Encontro de Patrões. Sexta correspondência do Senhor Cassiano Vargas, patrão do DTG OAB,
informa que por compromisso profissional não poderá estar presente e autoriza o Senhor Ramos
a representa-lo. Senhor Márcio informa que foram confirmadas as datas para realização da
capacitação de líderes e patrões de entidades que se realizará nos dias vinte e seis, vinte e oito
e trinta de agosto do respectivo ano. Sendo que no dia vinte e seis ocorrerá a palestra Aspectos
Jurídicos das Entidades, a ser ministrada pelo Senhor Flávio Antônio Rodrigues. No dia vinte e
oito ocorrerá a palestra Ser Patrão, a ser ministrada pelo Senhor Paulo Roberto de Fraga Cirne.
E no dia trinta de agosto ocorrerá a palestra Projetos e Incentivos Culturais, a ser ministrada pela
Senhora Daniela Ramirez. Estas palestras serão ministradas na sede da 30ª RT. Senhor Márcio
pede que as inscrições sejam realizadas até o dia vinte e três de agosto. Reforça que os patrões
que não puderem se fazer presentes no Encontro de Patrões encaminhem a carta de
representação, frisando a importância desta para que seja possível assinar a lista de presença.
Senhor Márcio fala que a coordenadoria da 30ª RT está elaborando um sistema onde as
entidades possam cadastrar seus eventos com suas respectivas categorias ouro, prata e bronze.
Enfatiza a todos a necessidade do envio do censo das entidades, tendo em vista que ainda há
várias entidades que não a enviaram. Senhor Gelson Descovi Vargas reforça que o curso de
capacitação de líderes das entidades é um evento destinado a preparação e auxílio aos patrões
e a gestão das nossas casas, bem como na orientação de captação de recursos. Pede que as
entidades enviem suas inscrições o quanto antes, até mesmo antes do dia vinte e três de agosto,
pois há pessoas de outras regiões interessadas neste curso. Menciona sobre o calendário de
eventos da região, que já está sendo preparado o calendário de eventos de dois mil e vinte. Pede
então que cada entidade organize seus próximos eventos em categorias ouro, prata e bronze.
Sendo o evento ouro o principal evento da entidade, que não pode coincidir com outro evento
ouro de outra entidade ou com outro evento do MTG/RS ou da 30ª RT/MTG/RS. Pede que até o
próximo Encontro de Patrões as entidades enviem a relação de seu evento ouro. Cada entidade
seleciona qual é seu evento ouro, que pode ser o aniversário da entidade, rodeio artístico ou
rodeio campeiro ou evento cultural. Os eventos da categoria prata são os eventos culturais e os
eventos bronze são os eventos de manutenção das entidades como almoços, vispadas, bailes,
entre outros. Se evento ouro abranger dois finais de semana pede-se para que a entidade
escolha o final de semana principal para ser cadastrado no calendário de eventos. Senhor Gelson
reforça que o censo das entidades foi liberado no segundo Encontro de Patrões do ano, que
ocorreu no mês de março. Agradece ao CTG Essência da Tradição, CTG Estância da Liberdade,
Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, CTG Sinuelo da Lomba, CTG Querência de Nova Hartz, CTG
Pedro Serrano, CTG M´Bororé, CTG Palanques da Tradição, CTG Gaudérios da Saudade e o ACTG
Portal da Serra que entregaram o censo até o momento. Pede empenho às demais entidades
para que enviem o censo até o próximo Encontro de Patrões, sendo as informações do censo
muito importantes para organização do setor financeiro e administrativo da 30ª RT. Senhor
Coordenador passa a palavra ao patrão da casa para suas considerações. Senhor Milton José
Minuzzo, patrão do DTG Porteira Aberta, deseja boa noite e boas-vindas a todos os presentes.
Página 2 de 8

__________________________________________________________________________________________________________
CNPJ 07.324.869/0001-30 – Fone: (51) 3781-0416 – E-mail: secretaria@30rt.com.br
Sede Jurídica: Av. 1º de Março, 2987, Sala 03 – Bairro Ideal – Novo Hamburgo – RS – CEP 93332-044
Sede Administrativa Itinerante: Travessa Sete de Setembro, 216A, Bairro Centro – Sapiranga – RS – CEP 93800-244

TRIGÉSIMA REGIÃO TRADICIONALISTA – MTG/RS
Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor, Morro Reuter,
Nova Hartz, Novo Hamburgo, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval, Sapiranga

Lema: Semeando cultura, cultivamos tradição
2019 – Com trabalho e união, fazemos mais pela tradição!
_____________________________________________________________________________________________________

Cumprimenta o Senhor Gelson Descovi Vargas, Senhora Elenir Winck, Senhor Carlos Alberto
Moser, Senhor Gerson Luiz Ludwig, demais integrantes da mesa e a todos os patrões presentes.
Pede desculpas por alguns transtornos na entidade devido a reformas. Agradece novamente a
presença de todos e deseja um bom Encontro de Patrões. Senhor Gelson agradece as palavras
do patrão da casa e diz estar feliz em ver a entidade em plena ampliação. Patrão da casa explana
sobre as obras de ampliação da entidade. Senhor Carlos Alberto Moser pede a palavra e
relembra da época em que o DTG Porteira Aberta solicitou o ingresso na 30ª RT e reforça que
os recursos da entidade não vêm da empresa Grupo Herval, que todos os valores para
manutenção da casa vêm do esforço conjunto da Associação de Funcionários do Grupo Herval
e da própria entidade. Senhor Gelson pede que as entidades que realizem seus acertos
financeiros para com a 30ª RT junto ao Senhor Cezar Conceição, 1° Tesoureiro da 30ª RT, que
sempre está presente nos Encontros de Patrões. Informa que ainda há entidades que ainda não
realizou o acerto financeiro do último Fandango Regional. Senhor Coordenador informa que é
necessário fazer um ajuste na prestação de contas, ao ser passado o saldo inicial do início do
corrente ano foi passado com um valor de Duzentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Cinco
Centavos a menor, sendo então que o caixa inicial correto é de Quarenta Mil Reais, Noventa e
Dois Reais e Dezenove Centavos. Senhor Gelson passa a palavra ao pronunciamento dos
convidados em geral. Senhor Leandro Farias cumprimenta a todos e convida a todos para a
Décima Primeira Cavalgada da Primavera, que se realizará nos dias doze e treze de outubro, com
saída no CTG M´Bororé e encerrando no CTG Querência do Mundo Novo na cidade de Três
Coroas. Senhor Leandro passa a palavra ao Senhor Adão Manoel dos Reis, conhecido como Adão
Preto, capataz da Cavalgada do Minuano. Senhor Adão fala sobre a história da Cavalgada da
Primavera. Comenta que, pela idade, esta possa ser sua última participação na cavalgada.
Senhor Coordenador agradece ao Senhor Adão pelos onze anos que esteve a frente desta
cavalgada, sempre feita com muita maestria e competência. Senhor Gelson passa a palavra a
Senhorita Caroline Hamely de Lima, Diretora Cultural da 30ª RT. Senhorita Caroline deseja boa
noite a todos e parabeniza a todos os patrões, patroas e diretores culturais das entidades pela
realização dos concursos internos realizado no mês anterior. Pede que as entidades informem
as datas de divulgação dos resultados de seus concursos internos para que possa enviar os
resultados no respectivo dia. Senhorita Caroline passa a palavra a Senhora Rejani Petry de
Moraes, Diretora do Coral da 30ª RT. Senhora Rejani deseja boa noite a todos e informa que o
Coral da 30ª RT foi contemplada com uma verba de doze mil reais que se destinará a montagem
de uma homenagem a Paixão Cortes e reforça que o Coral precisa de novos integrantes,
deixando assim um convite a todos que queiram integrar o coral. Informa que o coral está
ensaiando em um novo local, ocorrendo todas as terças-feiras, das dezenove horas e trinta
minutos às vinte e duas horas, na sala trinta e um da Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo,
ao lado do Centro de Cultura. Senhorita Caroline retoma a palavra e convida a 1ª Prenda Juvenil
da 30ª RT, Senhorita Anna Paula Arnold, para fazer o convite para o Tchê Encontro. Senhorita
Anna Paula Arnold, 1ª Prenda Juvenil da 30ª RT, deseja boa noite a todos e convida para o Tchê
Encontro da Juventude da 30ª Região Tradicionalista, que se realizará no dia cinco de outubro,
nas dependências do CTG Amigos da Tradição. Convida também as prendas com idade entre
treze a dezessete anos para participar do Sarau da Prenda Jovem, que ocorrerá logo após o Tchê
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Encontro. Senhorita Caroline passa a palavra a 1ª Prenda Adulta da 30ª RT, Senhorita Micheline
Fetter da Silva. Senhorita Micheline deseja boa noite a todos e parabeniza todas as entidades
na participação do concurso interno. Convida a todos para a Vigésima Sétima Ronda Jovem, que
se realizará no dia vinte e um de agosto, no CTG Pedro Serrano, tendo como tema a
Vulnerabilidade e Empoderamento da Mulher no Tradicionalismo e na Sociedade. Divulga
também que a atual gestão de prendas e peões realizou um projeto chamado Fraternidade
Fortalece Nossa Causa - a 30ª Região Tradicionalista é Amor em Forma de Ação, onde em todos
os eventos organizados pela gestão de prendas e peões será feita a arrecadação de brinquedos.
Senhorita Caroline reforça sobre a realização do evento Ronda Jovem. Também diz que no mês
de setembro ocorre o Dia do Jovem Tradicionalista, sendo que o Departamento Jovem da 30ª
RT, divulgará nos próximos dias data e local do evento. Informa que no dia quatorze de
setembro, juntamente com a Expansão da Chama Crioula, ocorrerá o evento dos peões da 30ª
RT. Senhor Coordenador parabeniza as entidades pelo envio de suas prendas e peões ao
concurso interno. Reforça sobre o evento Tchê Encontro e pede a ajuda de todas as entidades
para que possam enviar, pelo menos, duas prendas de treze a dezessete anos para fazerem o
desfile das prendas. Senhor Coordenador passa a palavra ao Diretor Artístico da 30ª RT. Senhor
Jurandir de Oliveira, Diretor Artístico da 30ª RT, deseja boa noite a todos e parabeniza a todos
os grupos de danças e individuais que representaram a região no último JUVENART. Informa que
a região está indo para a segunda etapa dos circuitos, que a primeira etapa teve grande êxito e
parabeniza os patrões e entidades que participaram com seus individuais e grupos de dança.
Informa que a próxima etapa do circuito artístico da região se realizará no dia seis de outubro,
nas dependências da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, reunindo todas as modalidades.
Informa à aqueles que ainda não retiraram as planilhas de resultados dos últimos circuitos que
as mesmas podem ser retiradas junto a secretária da 30ª RT. Senhor Jurandir pede às entidades
que tenham especial cuidado na realização de seus eventos artísticos para que os avaliadores
convidados não tenham vínculo de parentesco com dançarinos e demais concorrentes. Senhor
Gelson agradece as palavras do Senhor Jurandir e reforça a parabenização da participação das
entidades nos dois eventos realizados na cidade de Santa Maria, o FESTIMIRIM e o JUVENART.
Tendo apenas uma pequena queixa ao JUVENART, que não permite que o patrão e o
coordenador da região acompanhem o grupo no brete de entrada e que foi enviado uma carta
aos organizadores do evento para que revejam tal regra. Sobre o circuito artístico, agradece a
disponibilidade das entidades, mas decidiu-se reunir todas as categorias em um único dia na
Sociedade Gaúcha de Lomba Grande. Pede que todas as categorias, não somente as categorias
adultas, participem do circuito. Os horários das apresentações serão separados por idade e pede
que as entidades respeitem a ordem de apresentação através do respectivo sorteio, para que
não ocorram os mesmos transtornos ocorridos na última etapa do circuito. Também no dia seis
de outubro ocorrerá a seletiva regional de esportes campeiros nas dependências do CTG Galpão
Sentinela do Pago. Senhor Coordenador passa a palavra ao Diretor de Esportes da 30ª RT.
Jocemar Figueroa Bueno, Diretor de Esportes da 30ª RT, deseja boa noite a todos e convida a
todos para a seletiva do ENECAMP que ocorrerá nos dias cinco e seis de outubro no CTG Galpão
Sentinela do Pago, sendo que as inscrições serão até o dia vinte e quatro de setembro. Pede a
colaboração dos patrões, pois atualmente são somente três ou quatro entidades que possuem
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departamento de esportes. Diz que o Departamento de Esportes está a disposição para auxiliar
as entidades na implantação dos esportes de bocha campeira e bocha quarenta e oito. Senhor
Gelson passa a palavra ao Senhor Luciano Haubert, Diretor de Cavalgadas da 30ª RT. Senhor
Luciano deseja boa noite a todos. Informa que no último fim-de-semana foi realizada a
Cavalgada do Minuano, com saída na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, agradecendo toda a
comissão e em especial ao Senhor Danilo Palagi. Enfatiza a quantidade de crianças que
participaram da cavalgada. Passa a palavra ao Senhor Danilo. Senhor Danilo deseja boa noite a
todos e fala que a cavalgada foi contagiante, que teve vários retornos positivos. A cavalgada
iniciou com aproximadamente cento e cinquenta cavaleiros. Agradece a toda a comissão e
também aos patrões. Senhor Danilo fala que na semana anterior participou de palestra
ministrada pela Senhorita Renata da Silva sobre dicção e oratória e convida os presentes para
as próximas palestras que se realizarão. Senhor Gelson agradece ao Senhor Danilo pelo
empenho e pede uma salva de palma a todos em homenagem a Vigésima Primeira Edição da
Cavalgada do Minuano. Senhor Coordenador passa a palavra ao Senhor Carlos Alberto Moser.
Senhor Moser explana que a busca da Chama Crioula está organizada, onde a geração da Chama
ocorrerá na cidade de Tenente Portela no dia quinze de agosto, sendo a centelha distribuída no
dia dezesseis de agosto. O retorno está previsto para o dia dois de setembro. No dia quatorze
de setembro ocorrerá a cerimônia de expansão regional na cidade de Sapiranga. Pede que
conste em ata uma doação de quatro coletes refletivos de segurança feita pelo patrão Airton
Pever, do CTG Garrão da Serra, ao grupo da Guarda de Honra, responsável pela busca da Chama
Crioula. Pede se coloquem a frente da mesa os integrantes da Guarda de Honra, juntamente
com o Coordenador da 30ª RT, para homenagem e registro fotográfico. Pede que o Senhor
Antônio Flávio da Costa, do CTG Querência de Nova Hartz, venha a frente para receber do
capataz da edição de Dois Mil e Dezenove, Jurandir Roberto da Cruz, certificado de homenagem.
Senhor Coordenador parabeniza os integrantes da Guarda de Honra e entrega uma bolsa de
viagem como presente aos integrantes, desejando sucesso e sorte. Senhor Gelson parabeniza o
CTG Querência de Nova Hartz pelos seus trinta anos, parabeniza do CTG Mourão da Estancia
pelos seus quatorze anos, parabeniza o CTG Serigote pelos seus cinquenta e nove anos,
parabeniza o CTG Amigos da Tradição pelos seus dez anos, parabeniza o CTG Sinuelo da
Querência da Lomba pelos seus vinte e um anos e parabeniza o CTG Recanto Gaúcho pelos seus
sete anos. Senhor coordenador passa a palavra aos patrões presentes. Senhor Luciano, patrão
do DTG Camboatá, deseja boa noite a todos. Informa que no dia dezessete de agosto se realizará
um baile de posse do prendado. Informa também que no dia quatorze de setembro estará
realizando a abertura da Semana Farroupilha, após o recebimento da centelha da Chama
Farroupilha haverá baile com o grupo Tchê Guri. Senhora Amélia Arruda, presidente da
Associação Gaúcha Estanciense da cidade de Estância Velha, deseja boa noite a todos. Que com
muita luta buscam recursos em conjunto com todas as entidades do município de Estância
Velha. Trabalhando com muita humildade. Convida a todos para o Rodeio Artístico da AGE que
se realizará nos dias trinta e um de agosto e dia primeiro de setembro, no CTG Gaudérios da
Saudade em Estância Velha. Senhora Neide, patroa do CTG Velha Querência de Novo Hamburgo,
deseja boa noite a todos e informa que estão retomando as atividades da entidade aos poucos,
primeiramente com os grupos mirim e juvenil. Senhora Andréia, patroa do CTG Serigote de
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Estância Velha, deseja boa noite a todos e comunica que no dia dez de agosto ocorrerá baile em
homenagem aos pais e formatura de curso de fandango. Senhor Elmo Costa, do CTG Gaudérios
da Saudade, deseja boa noite a todos e agradece a todos que prestigiaram o fandango de
aniversário da entidade. Reforça o convite feito pela Senhora Amélia Arruda para o Rodeio
Artístico da AGE de Estância Velha. Senhor Valdeci da Silva, vice patrão do CTG Pedro Serrano,
deseja boa noite a todos e convida para fandango que se realizará no dia trinta e um de agosto
e para as comemorações da Semana Farroupilha que se realizarão na sede da entidade. Senhor
Ademir Tessa, patrão do CTG Estância do Campo Grande, deseja boa noite a todos e reforça o
convite da Senhora Amélia para o Rodeio Artístico da AGE de Estância Velha. convida para o
tradicional bife na chapa que ocorrerá na próxima sexta-feira, onde também ocorrerá a troca de
faixas e brasões do prendado da entidade. Convida a todos para rodeio campeiro que ocorrerá
nos dias sete e oito de setembro, sendo que o chasque será lançado em breve. Convida a todos
para domingueira a ser realizada no dia vinte e sete de outubro com animação do grupo Os
Serranos. Senhor Assis da Silva, patrão do CTG Galpão Sentinela do Pago, deseja boa noite a
todos e convida a todos para baile de formatura e troca de faixas e brasões que ocorrerá no dia
dezessete de agosto. Convida também para torneio de bocha campeira e bocha quarenta e oito
que ocorrerá nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de agosto. Senhor Nestor Ludwig, patrão do
CTG Campo Verde, deseja boa noite a todos. Convida a todos para as festividades da Semana
Farroupilha de Campo Bom, que se realizará em conjunto com as demais entidades
tradicionalistas da cidade, do dia treze ao dia vinte e dois de setembro, nas dependências do
Parque do Trabalhador em Campo Bom. No dia vinte de setembro ocorrerá a terceira edição do
Redomão e Sétimo Rodeio Farroupilha. Senhor Marivaldo, patrão do CTG Terra Nativa, deseja
boa noite a todos e agradece a coordenação da 30ª RT pela escolha da entidade para realização
de uma das etapas do circuito artístico. Convida a todos para evento do prendado da entidade
que se realizará no dia nove de agosto. No dia dezessete de agosto acontecerá o tradicional baile
Italo-Gaúcho com culinária e músicas típicas italianas. No dia trinta e um de agosto ocorrerá o
baile de início dos festejos da Semana Farroupilha, que reúne todas as entidades da cidade de
Novo Hamburgo. Senhor Geison Felipe Dieder, vice patrão do CTG Amigos da Tradição, deseja
boa noite a todos e convida para domingueira de aniversário da entidade que se realizará no dia
dezoito de agosto com apresentação do grupo Os Monarcas. Senhor Edimilson Fraga, patrão do
CTG Essência da Tradição, cumprimenta a todos os presentes. Parabeniza o CTG M´Borore pelo
entendimento, pela grandeza e o apoio dado a sua entidade durante a realização do JUVENART
em Santa Maria. Reforça a união das entidades tradicionalistas de Novo Hamburgo e que a
ACTNH não representa mais as entidades e que nesta Semana Farroupilha de Novo Hamburgo
cada entidade fará suas atividades de forma separada. Comenta que dia quatorze de setembro
chegará a Chama Crioula e se dará início aos Festejos Farroupilha na entidade, reunindo todas
as entidades tradicionalistas da cidade e na sequência ocorrerá jantar-baile com animação de
Moisés Oliveira. Senhor Evandro, patrão do CTG Estância do Cotiporã, deseja boa noite a todos
e convida para fandango a ser realizado no dia dezessete de agosto com animação do grupo
Estribo de Prata. Sidinei Gonchoroski, representando o patrão Adilson da Silva Pinto da
Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, saúda a mesa e todos os patrões. Informa sobre a
programação de bailes do mês de agosto, sendo dia treze baile com Os Monarcas, dia vinte baile
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com Os Quatro Gaudérios e dia vinte sete baile com o grupo Alma Gaudéria. Neste próximo
sábado ocorrerá um galeto organizado pela comissão do departamento campeiro. Coloca a
entidade a disposição para receber delegações para a Inter-regional que ocorrerá em outubro
na cidade de Sapiranga. Senhor Valdeci da Veiga, vice patrão do ACTG Portal da Serra, deseja
boa noite a todos e convida a todos para baile de entrega de faixas e brasões ao prendado da
entidade, com animação do grupo Sangue Farrapo. Senhor Adão Celir Garcia da Motta, saúda a
todos e diz sempre estar em plena disposição para apoio à tradição gaúcha. Explana sobre as
poesias do livro de sua autoria. Externiza o apoio político, ante à candidatura da Senhora Elenir
Winck, para Presidente do MTG em 2020. Senhor Gelson agradece aos senhores patrões por
suas considerações e passa a palavra ao patrão da casa. Senhor Milton José Minuzzo agradece a
30ª RT por ceder as datas para realização da Primeira Festa Campeira e Primeiro Torneio de
Laço, agradece ao CTG Estância do Cotiporã pela cedência do local. Informa que neste próximo
sábado ocorrerá um galeto em prol do departamento campeiro da entidade. Também informa
que no dia quatorze de setembro ocorrerá o baile de abertura da Semana Farroupilha da
entidade. Senhor Gelson passa a palavra ao Diretor Campeiro da 30ª RT. Senhor Anderson Leite
Hoffmann, Diretor Campeiro da 30ª RT, comenta sobre algumas dúvidas que surgiram nas
últimas semanas. É necessário que o CAT, Certificado de Adequação Técnica, seja solicitado com
mais antecedência. Para a realização de um evento campeiro são necessárias três coisas básicas:
verificar se data está disponível junto a Coordenação da 30ª RT, cadastrar o evento na inspetoria
veterinária e a emissão do CAT. Outra dúvida que surgiu foi em relação a vaca mecânica. É
possível realizar somente treinos com vaca mecânica, não podendo ter premiações. Foram
definidas as datas para a seletiva de peões para a Festa Campeira de Dois Mil e Vinte. A primeira
seletiva se realizará juntamente com o rodeio do DTG OAB, nos dias cinco e seis de outubro, nas
dependências do CTG Campo Verde. A segunda seletiva será feita em parceria com o CTG Pedro
Serrano nos dias dezesseis e dezessete de novembro. Ocorrerá também o curso de Juízes
Campeiros que acontecerá no dia doze de outubro, maiores informações serão passadas em
breve. Senhor Gelson informa que a emissão do CAT não ocorrerá com menos de quinze dias de
antecedência ao respectivo evento. Senhor Anderson enfatiza que o CAT não é anual, mas sim
por evento. Senhor Gelson passa a palavra aos conselheiros. Senhor Carlos Alberto Moser
cumprimenta os patrões Elton e Assis pela realização de seus eventos. Deseja plena recuperação
do patrão Jadir Peixoto, do CTG Pedro Serrano. Agradece em nome da Guarda de Honra pela
entrega dos presentes. Convoca os patrões para que estejam presentes no dia quatorze de
setembro para Expansão da Chama Crioula. Cumprimenta as entidades de Novo Hamburgo que
estão se reorganizando e se preparando para os festejos da Semana Farroupilha. Agradece a
parceira de todos, que isso o revigora, que isto faz parte de sua vida nos últimos vinte e cinco
anos, que a 30ª RT é sua casa. Agradece ao coordenador e a Senhora Elenir pela presença.
Senhor coordenador agradece a presença da Senhora Elenir Winck e a passa a palavra para suas
considerações. Senhora Elenir deseja boa noite a todos os presentes, diz estar alegre em voltar
a 30ª Região Tradicionalista. Agradece ao patrão da casa pela receptividade. Cumprimenta ao
Coordenador da 30ª RT e demais conselheiros presentes. Explana sobre sua candidatura à
presidência do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul, expondo ideias e
planos de trabalhos. Encerra agradecendo a oportunidade e pedindo apoio das entidades para
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sua eleição, que será em janeiro de dois mil e vinte na cidade de Lajeado. Senhor Gelson
agradece a Senhora Elenir pelo discurso. Informa que a secretária Taís Diogo da Silva estará
encaminhando ao longo dos próximos dias a cada Patrão a senha do MTGNET para evitar
problemas no encaminhamento dos cartões tradicionalistas. Comenta que esteve na Convenção
Tradicionalista, realizada na cidade de Jaguarão, juntamente com o Primeiro Secretário, Márcio
José Schneider e sua esposa e a Primeira Prenda, Senhorita Micheline Fetter. Comenta que lá
ocorreram debates e embates que somente vieram para enaltecer a nossa cultura gaúcha,
recomendando a todos que participem das próximas edições. Apresenta a proposição de
exclusão de suas entidades: a ACTNH - Associação Cultural e Tradicionalista de Novo Hamburgo
e o CTG Estância da Divisa de Estância Velha. Justifica o pedido, tendo em vista que ambas não
apresentam os requisitos mínimos culturais para dar continuidade às suas atividades e uma
delas ainda está com pendências junto ao MTG e 30ª RT. Foi apresenta a proposta de exclusão
das entidades. Sem qualquer ressalva ou questionamento, foi aprovado por unanimidade.
Coordenador menciona que tal proposição, será encaminhada ao Conselho Diretor do MTG para
apreciação e aprovação. Sobre o aniversário do MTG que será realizado em Sananduva, Senhor
Coordenador indica o Senhora Eunice Moser, indicada pela coordenadoria regional, para
receber a Comenda João de Barro. Pergunta se há alguma objeção à indicação. Sendo a indicação
aprovada por unanimidade. Como de costume, o segundo nome é indicado pelos Senhores
Patrões. Na sequência pergunta se há alguma indicação de nome para a Comenda João de Barro
por parte dos mesmos. A Patroa do CTG Serigote de Estância Velha, Senhora Andréa Backes
Koch, incida o Senhor Carlos Alberto Moser. No qual é aprovado por unanimidade. Senhor
Gelson relembra que o tema dos Festejos Farroupilha de dois mil e dezenove é Vida e Obra de
Paixão Cortes e pede o apoio para fomentar a participação das escolas nestas atividades da
semana farroupilha. Que tragam as escolas para dentro de suas entidades e coloca a 30ª RT a
disposição para apoiar no que for possível. Informa que não foi possível concluir a elaboração
do caderno para preenchimento dos dados da Lista de Destaques Tradicionalistas, mas que este
será entregue no próximo Encontro de Patrões e que este caderno deverá ser entregue no
Encontro de Patrões do mês de novembro. Senhor Coordenador convida a todos para a
cerimônia de lançamento da Inter-regional que ocorrerá no dia vinte de dois de agosto, nas
dependências do CTG Galpão Sentinela do Pago, sendo que todos os patrões já têm direito a sua
cortesia para janta. Reforça sobre a expansão da Chama Crioula que ocorrerá no dia quatorze
de setembro e pede que as entidades enviem seus cavaleiros. Informa que não haverá Encontro
de Patrões no mês de setembro e desde já convida a todos o Encontro de Patrões, a ser realizado
no dia dois de outubro no CTG Capivarense. Agradece a presença de todos. 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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