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Ata n° 366/2020
Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, nas dependências da Sociedade
Gaúcha de Lomba Grande, na cidade de Novo Hamburgo/RS, realizou-se o primeiro encontro
regional de patrões da 30ª RT/MTG/RS do corrente ano. Encontro de número 333 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:
Palavra ao Patrão da casa, Posse da Coordenadoria 2020, Leitura das Correspondências, Carta
de representação no Encontro Regional, Calendário de eventos do MTG/RS e 30ª RT, Assuntos
gerais e convites dos patrões, Entidades aniversariantes em janeiro de dois mil e vinte,
Recomendação para impressão dos chasques dos eventos, Assuntos gerais dos conselheiros,
Assuntos gerais do Coordenador da 30ª RT, Prestação de contas do segundo semestre de 2019,
Pagamento da anuidade do MTG/RS para receber os cartões tradicionalistas, Eleições do
MTG/RS na cidade de Lajeado/RS, Convite para o próximo Encontro de Patrões. Senhor
coordenador Gelson Descovi Vargas inicia o evento agradecendo a presença de todos no
encontro de número trezentos e trinta e dois da história da 30ª RT/MTG/RS. Senhor
Coordenador passa a palavra ao patrão da casa para suas considerações. Senhor Adilson Pinto,
patrão da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, agradece a presença de todos e deseja a todos
um feliz ano de dois mil e vinte. Senhor Gelson passa a palavra ao Senhor Enio Brizola, Vereador
da cidade de Novo Hamburgo, para suas considerações. Senhor Enio Brizola cumprimenta e
parabeniza todas as entidades e se coloca à disposição para auxiliar no que for possível. Senhor
Coordenador passa a palavra ao Senhor Conselheiro Gerson Luiz Ludwig para menções da posse
e nomina os integrantes da coordenadoria da 30ª RT/MTG/RS para gestão do ano de dois mil e
vinte. Senhor Conselheiro Gerson Luiz Ludwig profere o juramento e empossa da nova
coordenadoria e parabeniza o Coordenador e sua equipe de trabalho, desejando um bom ano
de trabalho. Senhor Gelson agradece as palavras do Senhor Gerson e agradece o apoio das
entidades e de sua equipe de trabalho. Senhor Gelson passa a palavra para o Senhor Márcio José
Schneider, Primeiro Secretário da 30ª RT/MTG/RS, para suas considerações. Senhor Márcio
inicia com a leitura das correspondências recebidas. A primeira correspondência é do Senhor
Mauri Walter Closs, patrão do CTG Amigos da Tradição, informa que não poderá se fazer
presente e autoriza o Senhor José Mauricio Arnold a representá-lo. Segunda correspondência é
do Senhor André Ciocler, patrão do CTG Palanques da Tradição, informando que não poderá se
fazer presente e autoriza o Senhor Rudinei Carvalho de Oliveira, vice patrão da entidade, a
representa-lo. A terceira correspondência é do Senhor Clóvis Alex Soares, patrão do CTG Guapos
do Itapuí, informando que não poderá se fazer presente neste encontro e autoriza o Senhor
Everton Ismael Ferreira a representá-lo. Quarta correspondência é do Senhor Anderson Leite
Hoffmann, Diretor Campeiro da 30ª RT, informa que não poderá se fazer presente neste
encontro, bem como o Senhor Ruan Carlos Haicher, Vice Diretor Campeiro da 30ª RT, por
motivos de trabalho. Quinta correspondência é da Senhora Bruna Bertoldi, Segunda Secretária
da 30ª RT, informando que não poderá se fazer presente nesse encontro por motivos
profissionais. Sexta correspondência é da Senhorita Nicole Schuh, do Departamento Jovem da
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30ª RT, informando que não poderá se fazer presente nesse encontro pois estará em Porto
Alegre por motivos de sua bolsa de estudos. Sétima correspondência é da Senhor Mácia Schuh,
Conselheira de Ética da 30ª RT, informando que não poderá se fazer presente nesse encontro
por motivos de saúde. Senhor Secretário informa que está sendo feito trabalho de
aprimoramento do website da 30ªRT com a publicação de informações das entidades
tradicionalistas da 30ª RT. Para este trabalho pede que as entidades enviem informações
algumas informações básicas, bem como o logotipo da entidade. Senhor Gerson pede que se
registre em ata a ausência do Senhor Patrão do CTG Mourão da Estância, o qual será
representado pelo Senhor José Dias Portal. Também informa que o patrão do CTG Essência da
Tradição não estará presente e indica a Senhor Renata para representá-lo. Senhor Coordenador
pede que os patrões repassem a secretaria da 30ª RT os avisos de não comparecimento nos
Encontros de Patrões. Senhor Coordenador agradece as entidades que enviaram o registro de
seus eventos e pede para aquelas entidades que ainda não informaram seus eventos o façam o
mais breve possível. Senhor Gelson prossegue pedindo as entidades que já sediaram Encontros
de Patrões no ano anterior deixem liberados para que este ano outras entidades possam sediar
estes eventos. Informa que o Encontro de Patrões, programado para o dia oito de abril do
corrente ano, se realizará no CTG Querência de Nova Hartz por motivo de se realizar em
conjunto com a Pré-estreia do Peões, Guri e Piá da 30ª RT. O Encontro de Patrões programado
para o dia treze de maio será realizado no CTG Essência da Tradição a pedido de sua patronagem,
pelo motivo de ocorrer festividade nesta data. O Encontro de Patrões programado para o dia
cinco de agosto, a pedido da entidade, se realizará no CTG Serigote, por motivo de estar próximo
de suas festividades de aniversário de 60 anos da entidade. CTG Porteira Velha solicitou a data
de quatro de novembro para realização do Encontro de Patrões. Após considerações das
entidades ficaram firmados os locais dos Encontros de Patrões do corrente ano sendo o primeiro
encontro na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande. Segundo encontro se realizará no dia doze de
fevereiro, no CTG Terra Nativa. O terceiro encontro se realizará no dia onze de março no CTG
Capivarense. O quarto encontro se realizará no dia oito de abril no CTG Querência de Nova Hartz.
O quinto encontro ocorrerá no dia treze de maio no CTG Essência da Tradição. O sexto encontro
ocorrerá no dia dez de junho no CTG Desgarrados da Querência. O sétimo encontro ocorrerá no
dia oito de julho no CTG Gaudérios da Saudade. O oitavo encontro ocorrerá no dia cinco de
agosto no CTG Serigote. O nono encontro ocorrerá no dia quatorze de outubro no CTG Galpão
Sentinela do Pago. O décimo encontro ocorrerá no dia quatro de novembro no CTG Porteira
Velha, momento que ocorrerá as eleições para coordenadoria regional para o ano de 2021. O
décimo primeiro encontro ocorrerá no dia nove de dezembro no Teatro do CEI, em Campo Bom,
juntamente com a entrega da Comenda Miguel Arcanjo Vicente. O primeiro encontro do ano de
2021, ocorrerá em local ainda a definir. Senhor Coordenador parabeniza as entidades
aniversariantes neste mês de janeiro. Parabeniza o CTG Desgarrados da Querência pelos seus
trinta anos e a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande pelos seus oitenta e dois anos de existência.
Senhor Coordenador passa a palavra aos patrões para suas considerações. Senhor Ademir,
patrão do CTG Estância do Campo Grande, deseja um feliz ano de 2020 a todos e informa que
as atividades da entidade iniciam no dia seis de março com tradicional bife na chapa. Senhor
Olidio Daz, patrão do ACTG Portal da Serra, deseja a todos um ano de bom trabalho. Senhor
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Marivaldo Cenci, patrão do CTG Terra Nativa, agradece a oportunidade de sediar um dos
Encontros de Patrões deste ano e comenta sobre ao impasse relacionado a eleição do MTG/RS
realizado em Lajeado. Senhora Amélia Arruda, presidente da Associação Gaúcha Estanciense da
cidade de Estância Velha, deseja um feliz ano novo a todos os presentes. Senhor Alberto
Ferreira, patrão do CTG M´Bororé, deseja boa noite a todos e informa que a entidade está de
portas abertas a todos e a disposição para auxiliar no que for possível. Senhor Luís Henrique
Frohlich, patrão do CTG Querência de Nova Hartz, informa que o evento ouro da entidade
ocorrerá no dia oito de agosto. Senhor Nestor José Ludwig, patrão do CTG Campo Verde, deseja
boa noite a todos e parabeniza os componentes da nova coordenadoria da 30ª RT. Informa sobre
o tradicional Rodeio do CTG Campo Verde, que se inicia dia seis de março. Senhor Marcos, expatrão do CTG Desgarrados da Querência, deseja boa noite a todos e informa que neste ano as
atividades da entidade serão conduzidas pelo Senhor Leandro Scherer Bastos, que
anteriormente ocupava o cargo de Vice Patrão. Informa que o evento ouro da entidade se
realizará nos dias dezessete e dezoito de outubro com a realização das seletivas de esportes
campeiros. O evento prata da entidade será o Sarau de Prendas que se realizará no dia trinta de
maio. E o evento bronze se realizará nos dias onze e doze de abril onde será realizado torneio
de bocha e esporte campeiro. Senhor Marcos agradece a todos da 30ª RT pelo apoio. Senhor
Jadir Goulart, patrão do CTG Pedro Serrano, reforça os pedidos de feliz ano novo. Informa que
no segundo semestre deste ano realizará o Sarau de Prendas da entidade. Informa que o rodeio
da entidade ocorrerá dos dias vinte e sete de março a cinco de abril. Informa que a entidade
adquiriu um rebanho de gado e coloca à disposição das entidades, tendo as mesmas vantagens
dos sócios da entidade. Senhor Jurandir de Oliveira, patrão do CTG Porteira Velha, deseja boa
noite a todos e comunica que no dia sete de março ocorrerá o baile de posse da patronagem.
Também informa que nos dias vinte, vinte e um e vinte e dois de março ocorrerá o Quarto
Encontro Cultural da entidade. Senhor Gelson passa a palavra a Senhorita Caroline Hamely de
Lima, Diretora Cultural da 30ª RT. Senhorita Caroline deseja boa noite e um feliz ano novo a
todos e passa a palavra a 1ª Prenda da 30ª RT, Senhorita Micheline Fetter da Silva. Senhorita
Micheline deseja boa noite a todos e, em nome de todo o Prendado da 30ª RT, deseja a todos
um feliz ano novo. Informa que no anterior foi trabalhado o Tema Anual do MTG/RS “Os 70 Anos
da Inclusão da Mulher”, sendo este ano foi votado como Tema Anual “MTG Sustentabilidade e
as Novas Gerações”. Convida a todos Ciranda Cultural de Prendas, que se realizará nos dias vinte
e um, vinte e dois e vinte e três de maio, na cidade de Santa Maria/RS. Senhorita Caroline
informa que durante este ano ocorrerão eventos de pré-estreias dos peões e prendas e que na
medida que as datas destes eventos forem confirmadas serão disponibilizadas a todos. 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 informa que no dia oito de fevereiro para reunião
dos diretores artísticos do MTG/RS. Informa que a Inter-regional do ENART se realizará nos dias
vinte e dois e vinte e três de agosto na cidade de São Jeronimo/RS. Pede que os patrões enviem
uma lista de todos seus avaliadores de danças tradicionais e modalidades individuais. Informa
que este ano serão realizadas três etapas do circuito artísticos. As datas de realização dos
circuitos serão nos dias vinte e cinco e vinte e seis de abril, dezesseis e dezessete de maio e nos
dias quatro e cinco de julho, sendo que os locais ainda serão definidos. Reforça que as entidades
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que não participarem da etapa regional do circuito não poderão se inscrever para a Interregional do ENART. Senhor Gelson, em nome do Diretor Campeiro da 30ª RT, informa as datas
das seletivas do Campeonato de Inverno. Primeira etapa ocorrerá nos dias seis e sete de junho.
A segunda etapa ocorrerá nos dias quatro e cinco de julho. A terceira etapa ocorrerá nos dias
quinze e dezesseis de agosto. As datas reservas ocorrerão, se necessário, nos dias vinte e nove
e trinta de agosto. 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 parabeniza
os bicampeões estaduais na modalidade Bocha 48. Informa que qualquer entidade, mesmo que
não tenha esporte campeiro, pode sediar alguma das etapas de esportes campeiros da região.
Finaliza desejando a todos um feliz ano novo. Senhor Gelson pede aos patrões que a partir do
próximo Encontro de Patrões tragam todos seus diretores de área para que possam participar
das respectivas reuniões e objetivando também maior disseminação das informações. Senhor
Gelson passa a palavra ao Senhor Carlos Alberto Moser, Conselheiro do MTG/RS. Senhor Moser
deseja boa noite a todos. Comenta sobre o processo eletivo do MTG/RS ocorrido no último fimde-semana em Lajeado/RS. Também fala sobre o papel dos Conselheiros do MTG/RS, como
apoio as Regiões Tradicionalistas e suas entidades. Se coloca sempre à disposição para apoiar o
Coordenador da 30ª RT. Também parabeniza o Senhor Vereador Enio Brizola por seu auxílio ao
tradicionalismo gaúcho. Finaliza desejando a todos um feliz ano novo. Senhor Gelson, informa
que devido a forma de prestação de contas, a partir de agora, passar primeiro pelo fechamento
da contabilidade, faz-se necessária a transferência da prestação de contas da 30ª R, para o
próximo Encontro de Patrões. Informa que algumas entidades ainda não realizaram o
pagamento de anuidade do MTG/RS e isso bloqueia a emissão de cartões tradicionalistas. A
secretaria da 30ªRT não receberá solicitações de cartões tradicionalistas de entidades que não
efetuaram o pagamento da respectiva anuidade. Senhor Gelson comenta sobre os trabalhos do
processo eletivo do MTG/RS do corrente ano realizado na cidade de Lajeado/RS no último fimde-semana, na qual assumiu a função de secretário da Assembleia Eletiva. Agradece a todos
aqueles, da 30ª RT, auxiliaram no processo eletivo. Senhor Gelson passa a palavra ao Senhor
Mota para suas considerações. Senhor Mota deseja boa noite a todos e discursa sobre sua
participação no processo eletivo do MTG/RS. Senhor Gelson passa a palavra a Senhora Laura
Callegaro. Senhora Laura deseja boa noite a todos e agradece a todos que votaram a favor da
chapa da Senhora Elenir. Também se coloca à disposição das entidades para realização de
estudos sobre a Coletânea Tradicionalista. Senhor Gelson informa que será organizado um
pequeno curso sobre Coletânea Tradicionalista, com data e local a definir. Senhor Coordenador
chama a frente o Senhor Maicon André da Costa e a Senhora Carolina Bianca Dilenbourg, que
reassumiram a primeira inter-regional do Departamento Jovem do MTG/RS. Senhor Maicon
deseja boa noite a todos e registrar o agradecimento a todos que votaram a favor de sua chapa
para o Departamento Jovem do MTG/RS. Senhora Carolina também agradece a todos pela
confiança e deseja a todos um ano novo cheio de conquistas. 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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