
Movimento Tradicionalista Gaúcho do Estado do Mato Grosso - MTG-MT  

"... Luto por leis que governem homens e não por homens que governem leis! ..." Honório Lemes da 
Silva “O Leão do Caverá”  

 PORTARIA Nº 001/2018 O Senhor ROBERTO BASSO - Presidente do Movimento Tradici-

onalista Gaúcho do Estado de Mato Grosso – MTG/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-

GAIS E ESTATUTÁRIAS e,  

 CONSIDERANDO a comemoração dos 25 anos do Movimento Tradicionalista Gaúcho 

do Mato Grosso e as atividades e homenagens alusivas a esta  data que buscam valorizar a his-

toria do MTG/MT e seus pioneiros; 

 CONSIDERANDO, que o Senhor José Antônio de Oliveira “ Zézinho”  foi um grande 

incentivador, comprometido com a preservação e a expansão do Tradicionalismo Gaúcho no Ma-

to Grosso e no Brasil, fundador e primeiro presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho do 

Mato Grosso no ano de 1993 e fundador do MTG RO, contribuindo fortemente pela organização 

do movimento organizado e incentivador da juventude tradicionalista, onde seu maior legado dei-

xado foi seu exemplo e caráter, conduta e humanidade e seus principais feitos como tradiciona-

lista não estão registrados em livros ou documentos oficias, mas sim, nos corações e na história 

de tantos tradicionalistas que se fizeram e se mantiveram convictos graças à sensibilidade e au-

xilio deste grande homem. 

 CONSIDERANDO, que o congresso tradicionalista também é um encontro para refle-

tir sobre o atual momento do movimento organizado e refletir metas e prioridades em busca de 

seu desenvolvimento e de novos caminhos para sua perpetuação. Lembrando que uma das prin-

cipais características e qualidades do povo gaúcho é o respeito à memória e a gratidão. 

 RESOLVE, será homenageado como Patrono Espiritual do Congresso Tradicionalista 

o nome do senhor José Antônio de Oliveira “Zézinho” , a  ser realizado no CTG Velha Que-

rência de Cuiabá, onde ocorrerá simultaneamente o Concurso Estadual de Prendas e Peões no 

dia 23, 24 e 25 de Novembro de 2018. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publi-

cação revogando as disposições em contrário. 

 Remeta-se cópia à todas as entidades do quadro de associados ativos do MTG-MT. 

 Querência, 16 de Agosto de 2018. 


