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Reunião Ordinária nº. 001/2019 - 4ª Região Tradicionalista do Estado de 

Mato Grosso. 

Aos dez dias do mês de Novembro de Dois Mil e Dezenove, pontualmente às 

nove horas e trinta minutos nas dependências do CTG Centro-Oeste Pampeano no 

município de Nova Xavantina/MT, reuniram-se os membros da diretoria da 4ª Região 

Tradicionalista de Mato Grosso, o Presidente do MTG o Srº. Roberto Basso, Prendas e 

Peões/MT, participantes/membros de Patronagens e Patrões dos CTG’s circunscritos à 4ª 

RT a fim de desenvolver o Encontro de Patrões para tratar sobre assuntos gerais, 

organização do calendário de eventos e festividades para 2020, prestação de contas do 

exercício de Novembro/2018 à Outubro/2019, Eleição da nova Diretoria da 4ª RT para o 

Biênio 2019/2021 e assuntos referentes ao Congresso Estadual conforme o Edital de 

Convocação nº. 001/2019, o qual foi devidamente publicado à todos os CTG’s 

circunscritos à 4ª RT. O Coordenador da 4ª RT, o Srº. Romeu Schneider, iniciou a reunião 

e deu as boas-vindas a todos os presentes, e em seguida explanou a Pauta da reunião. Na 

oportunidade o coordenador Romeu Schneider informou a ausência do Tesoureiro Selso 

Carvalho, sendo que a prestação de contas do exercício Novembro/2018 à Outubro/2019 

será explanada por ele próprio Coordenador. Sendo assim, ficou relatado que as anuidades 

dos CTG’s circunscritos estão na maioria acertados, o que gerou juntamente com R$ 

606,00, saldo esse resultante do Exercício anterior, uma Entrada/Receita Total de R$ 

4.606,00 (Quatro Mil, Seiscentos e Seis Reais). Em sequência explanou-se as despesas 

totais do exercício, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), gerando um Saldo 

negativo de R$ 394,00 (Trezentos e Noventa e Quatro Reais). Na oportunidade, ficou 

definido pelo Coordenador que tal diferença negativa será equilibrada por um aporte 

financeiro próprio a fim de saldar essa posição financeira negativa. Após as devidas 

discussões com todos os sócios presentes e análise da Prestação de Contas, a mesma foi 

aprovada por unanimidade. Vale ressaltar que o CTG Porteira do Araguaia não acertou a 

anuidade de 2019, bem como fez o comunicado de sua desistência da filiação junto à 4ª 

RT/MT. Em relação à essa questão ficou decidido pelos Patrões que tal CTG deve 
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continuar com a associação junto à 4ª RT e o próprio MTG/MT a fim de que essa entidade 

possa participar de todos os eventos tradicionalistas de forma competitiva. Assim ficou 

proposto que o novo Coordenador eleito, o Srº. João Gilberto Lima fará uma visita ao 

novo Patrão do CTG Porteira do Araguaia a fim de que possa harmonizar a relação dessa 

entidade com a 4ª RT e fortalecer tal CTG como espaço de convivência e de cultuar as 

tradições gaúchas observando o princípio da coletividade.  Assim, em sequência o 

coordenador Romeu colocou em discussão as possibilidades de Eventos e Festividades 

para o ano de 2019. Na ocasião, vários Patrões e integrantes da diretoria do MTG e 4ª RT 

contribuíram com opiniões, sugestões e meios para melhor organização e eficiência dos 

futuros eventos e festividades. Dessa forma, ficou estabelecido/definido o seguinte 

Calendário: 

A. Geral 

a) FENART/2020 – 23 à 26 de Janeiro de 2020 (Evento a ser 

realizado em Criciúma/SC); 

b) Evento Inter-Regional (Invernada Artística, Esportiva e 

Campeira) – Data e Local a ser combinado no Congresso de 

dia 30 e 01 de Dezembro. 

c) Evento Regional (Artística) – Programado para o mês de 

Maio/2020, previsão dia 02 e 03. 

d) Evento Regional (Concurso Prendado) – Programar após o 

Congresso em que será apresentado proposição especifica para 

tal ação e agenda, com sugestão para os dias 15 e 16 de Maio.  

B. CTG Pioneiros do Centro-Oeste 

a) DINETEC – 15, 16 e 17 de Janeiro de 2020; 

b) Baile da Soja – 25 de Abril de 2020; 

c) Jantar das Mães – 09 de Maio de 2020; 

d) Semana Farroupilha – 13 à 20 de Setembro de 2020; 

e) Encerramento do Ano com Jantar Dançante – 04 de Dezembro 

de 2020. 
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C. CTG Coração Gaúcho 

a) Baile da Soja – 17 de Abril de 2020 

b) Almoço dias Mães – 10 de Maio de 2020; 

c) Rodeio Inter-Estadual – 05, 06 e 07 de junho de 2020; 

d) Almoço do dia dos Pais – 08 de Agosto de 2020; 

e) Semana Farroupilha – 13 à 20 de Setembro de 2020; 

f) Eventos de Hospital do Amor – A combinar 

g) Baile da Prenda Jovem – A combinar 

h) Encerramento do Ano – A combinar. 

D. CTG Pousada do Sul 

a) Evento Inter -Regional (Esportiva e Campeira) – 18 à 21 de 

Julho de 2020; 

b) Evento da Campeira – 22, 23 e 24 de Maio de 2020; 

c) Semana Farroupilha – 12 à 21 de Setembro de 2020; 

d) Encerramento do Ano com Jantar – 23 de Novembro de 2020. 

E. CTG Centro-Oeste Pampeano 

a) Baile do Chopp – 04 de Abril de 2020 (De acordo com a 

disponibilidade do calendário municipal); 

b) Semana Farroupilha – 13 à 20 de Setembro de 2020. 

Após as devidas discussões e agendamento do Calendário para o ano de 2020, o Srº. 

Romeu deu prosseguimento à pauta, em que o mesmo sugeriu que a 4ª RT faça algumas 

proposições para a Convenção do Congresso que será realizado dia 30 de Novembro e 01 

de Dezembro em Lucas do Rio Verde/MT no CTG Sentinela da Tradição. Após 

discussões e análises minuciosas sobre o explanado pelos participantes/patrões, foram 

então aceitos as seguintes proposições a serem defendidas no citado Congresso: 

I. Propor que o concurso de Prendado seja desvinculado da 

Etapa Regional, em que pode ser realizada em data separada a 

fim de que os participantes da invernada artística e os peões e 
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prendas que participarão do concurso não sejam prejudicados 

em casos que as participações são concomitantes;  

II. Ser garantido que o concurso de Prendado a nível estadual 

tenha como critério que os participantes (Peões e Prendas) 

sejam os classificados nas fases regional e Inter-Regional, de 

forma que as etapas anterior façam a classificação necessária 

a fim de deixar o concurso mais “enxuto” e eficiente.  

Na sequência, foi discutido sobre o Congresso que vai acontecer no dia 30 de Novembro 

e 01 de Dezembro em Lucas do Rio Verde/MT, em que foi colocado em pauta, a forma 

de transporte, o que ficou decidido que tal logística será organizada por cada CTG de 

forma individual. O Coordenador Romeu, observando a pauta do Edital de Convocação 

colocou em destaque para apreciação a Eleição da nova Diretoria da 4ª RT para o Biênio 

de 2019/2021, sendo que após muitas contribuições dos Patrões Circunscritos, ficou 

assim definida a Nova Diretoria da 4ª RT: 

1. Coordenador Geral – João Gilberto Lima 

Representação: CTG Pioneiros do Centro-Oeste 

2. Tesoureiro – Selso Carvalho 

Representação: CTG Coração gaúcho 

3. Secretário – Anibaldo Pommer 

Representação: CTG Pioneiros do Centro-Oeste 

4. Diretora da Invernada Artística – Alexandra Weiler 

Representação: CTG Pousada do Sul 

5. 1º - Diretor da Esportiva – Gilmar Bonfanti 

Representação: CTG Centro-Oeste Pampeano 

2º - Diretor Esportivo – Adrian Stamke 

Representação: CTG Centro-Oeste Pampeano 

6. Diretor da Campeira – Maicon Nicoleti 

Representação: CTG Coração gaúcho 

7. 1ª - Diretora Cultural – Carla Marchiori de Souza 
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     Representação: CTG Pioneiros do Centro-Oeste 

8. 2ª - Diretora Cultural – Maura Luiza Rodrigues da Silva 

Representação: CTG Pioneiros do Centro-Oeste 

Em sequência, referente aos assuntos gerais, foi colocada em discussão, a possibilidade 

em escolher a sede da próxima Reunião Ordinária da 4ª RT para 2020, sendo que após 

discussões profícuas, ficou estabelecido que essas reuniões devem continuar a serem 

realizadas em um rodizio nos municípios em que fazem parte da circunscrição da 4ª RT. 

Assim para o ano de 2020, o CTG anfitrião que acolherá os demais CTG’s circunscritos 

à 4ª RT e diretoria da mesma para a Reunião Ordinária, será o CTG Pousada do Sul em 

Querência/MT, no dia 08 de Novembro de 2020. O Srº. João Gilberto, relembrou aos 

presentes que na reunião do ano de 2018, ficou acordado entre os Patrões a confecção de 

uma Logomarca e uma Bandeira para a 4ª RT do Estado de Mato Grosso, em que ficou 

estabelecido que cada CTG circunscrito deveria desenvolver um modelo de logomarca e 

bandeira, os quais vão ser apresentados nessa presente reunião ordinária e que vai ser 

escolhido o modelo que representará de forma mais próxima a ideologia e simbologia que 

a 4ª RT/MT promove junto ao culto das Tradições Gaúchas. Diante deste fato, foi 

apresentado modelos pelo CTG Pousada do Sul. Após as análises necessárias foi julgado 

que o modelo se aproxima dos objetivos e princípios da 4ª RT. Na oportunidade ficou 

acertado, que o novo Coordenador da 4ª RT confeccionara a Logo da entidade em 

profissionais qualificados obedecendo o modelo escolhido nessa reunião, e 

posteriormente será encaminhado à todos os CTG’s circunscritos para conhecimento, 

bem como atualização de seus documentos oficiais com a referida Logo. Também será 

confeccionada a Bandeira da entidade a fim de que possamos ter a representação de nossa 

entidade 4ª RT nos cerimoniais em que envolva a própria entidade e/ou os CTG’s 

circunscritos. Foi apresentado pela Prenda Carla Marchiori aos patrões, que se deve 

valorizar os Peões e Prendas com ingressos gratuitos aos eventos e refeições que os 

CTG’s desenvolvem, pois tal incentivo promove a motivação e a maior participação das 

crianças, jovens e adolescentes nos CTG’s, de forma a serem peões e prendas que venham 

a empreender de forma positiva junto aos nossos Centros de Tradições Gaúchas. Tal 
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proposição foi debatida pelos patrões e acatadas por unanimidade.   Para finalizar, o 

Coordenador Romeu agradeceu a compreensão e o trabalho de todos no exercício de sua 

coordenação, repassando o cargo ao novo Coordenador eleito, Srº. João Gilberto Lima, o 

qual agradeceu a confiança de cada Patrão que acredita na 4ª RT e vêm fortalecendo tal 

entidade e dando suporte a cada CTG circunscrito. Na sequência o Coordenador João 

Gilberto fez uma proposição para se criar um Evento que seja aberto para a participação 

de qualquer CTG que esteja filiado à algum MTG vinculado ao CBTG, de forma 

especifica para as Invernadas Artísticas. Após as devidas discussões, ficou decidido pelos 

Patrões que tal proposta é viável e positiva, em que a mesma deve ser executada já para 

o ano de 2020, especificamente para o mês de Novembro. Diante disso, os membros da 

Diretoria da 4ª Região Tradicionalista devem fazer toda a operacionalização do 

planejamento de tal proposta, bem como o regulamento a fim de organizar e normatizar 

tal ação. Também ficou escolhido nessa reunião o nome desse Evento, o qual ficou assim 

definido: “FESTIVALE - Festival de Danças Tradicionais Gaúchas do Vale do 

Araguaia”. Para finalizar o Coordenador João agradeceu a presença de todos e desejou 

um ótimo final de semana a todos. E nada mais havendo a relatar, eu Marcos Antônio dos 

Santos Amorin, Secretário da 4ª RT, encerro esta Ata que vai assinada por mim e os 

demais presentes. 
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