ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DOS COORDENADORES
CAMPEIROS DO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO DO ESTADO
DE SANTA CATARINA – MTG/SC

Aos sete dias do mês de junho de 2022, às
09h30min, reuniram-se na Sede Social do MTG/SC, o Presidente Alex Sander
Godinho Corrêa, o Vice Presidente Campeiro Jean Carlo Wiggers, o Diretor
Administrativo João Maria Telles de Souza, o Diretor Financeiro Valter
Hildebrando, o Diretor Jurídico Nelson Schiestl Junior, a Diretora Cultural
Schirley Nascimento, o Diretor de Patrimônio Mario Neto, o Diretor Campeiro
Dinarte Velho Junior, o Diretor Sanitário Odival Stelzner Junior, os respectivos
Vice-Diretores foram devidamente citados; e os Coordenadores Campeiros das
Regiões Tradicionalistas, com a seguinte pauta: manifestação diretorias;
prestação de contas bimestral; apresentação do novo sistema de emissão de
carteirinhas e procedimentos; almoço; CIDASC e Secretaria da Agricultura;
comemoração dos 49 anos MTG/SC; assuntos diversos. Na sequência o Diretor
Administrativo convidou a Diretora Cultural realizar a oração inicial. Em seguida
foi feito o agradecimento aos senhores Maria Aparecida da Silva e Jorge Luiz de
Souza, doadores de 80 livros e 02 obras de arte ao MTG/SC; aos mesmos foi
entregue um mimo (livro) de autoria de Giovani Primieri – Diretor de Eventos. Em
seguida o Coordenador da 7ª RT- Adilson Corrêa entregou um mimo ao
Presidente Alex Sander Godinho Corrêa. Na sequência o Presidente Alex deu
as boas-vindas aos presentes; cumprimentou destacou a presença do senhor
Nelson Alexandre (Programa Papo de Rodeo) e, do senhor Jorge Luiz de Souza
e da senhora Maria Aparecida da Silva, da TV – RBA, que faziam a cobertura do
evento; cumprimentou também o senhor Antonio – da Erva Mate Tertúlia;
informou que os Conselheiros nesta data não se reunirão, que provavelmente o
farão de forma remota; que será feita a prestação de contas, agradeceu a todos.
Em seguida o Diretor de Patrimônio Mario, disse que está realizando as
melhorias nas Sedes social e administrativa; falou sobre a reforma da cerca, que

os alvarás estão sendo providenciados, bem como as melhorias de acordo com
as determinações do Corpo de Bombeiros. Na sequência a Diretora Schirley
informou que as Comissões da Diretoria Cultural foram formadas; que a data do
Concurso Estadual foi alterada, será em Turvo; que haverá em 26/11 um
Seminário (de Peões e Prendas), além da Comissão da Mais Prendada
Prendada Prenda do Fecart. O Diretor Campeiro Dinarte informou acerca do
Rodeio Estadual de Campeões que acontecerá em Urubici, conforme proposta
apresentada. Com a palavra o Diretor Jurídico que cumprimentou a todos;
parabenizou os Coordenadores e Conselheiros acerca da LCA. Em seguida o
Diretor Financeiro, informou que o Conselho Fiscal ainda não analisou as contas
anteriores e que, portanto, não apresentará a prestação de contas nesta
oportunidade. O Diretor Odival informou que a tarde haverá reunião com a
Cidasc e que as dúvidas serão sanadas. O Diretor Administrativo informou sobre
os procedimentos de encaminhamentos das carteirinhas; que até o final do ano
busca-se a utilização de aplicativo de celular; que o sistema é provisório, que
hoje os Coordenadores já podem receber as carteirinhas em formato PDF, até
de QR-Code; que se pretende implementar através de aplicativo; que houve uma
substituição do sistema; que a demora na atualização dos dados no site se deu
em virtude de atualização; que era utilizado o programa Blend; que a empresa
que está atualizando se comprometeu a atualizar esses dados; que o site foi
remodelado; que foi concluída a confecção das camisas dos Coordenadores e
Conselheiros; que os departamentos e Diretorias estão realizando reuniões; foi
realizada reunião com os Instrutores de Danças no dia 04/06/2022; agradeceu a
todos. O Presidente Alex requereu que os Coordenadores se apresentassem.
Com a palavra o Coordenador da 1ª Região João Juarez Esmério: disse que
estão acontecendo os eventos; que a Cidasc não está exigindo a “certidão” dos
Coordenadores; solicitou que seja oficiado o promotor de eventos neste sentido;
que o MTG deve fazer essa avaliação; justificou a ausência do Conselheiro
Sandro e do senhor Carlos Souza. Na sequência o Coordenador da 2ª Região
senhor Hamilton, que disse que está com “coisas” atrasadas; que agora que está
iniciando os trabalhos e reuniões com patrões; que fará reunião na próxima

segunda-feira; que fez a entrega de um documento ao Presidente Alex sobre o
excesso de inscrições; e sobre os Rodeios que excedem os horários; que há
muitas reclamações; que o Conselheiro Regional não está presente;
parabenizou a todos pela presença. A Coordenadora Artística da 2ª RT que
reforçou a informação de que farão reunião; que os patrões cobram muito dos
Coordenadores, mas, que não há respaldo dos Patrões; que não conseguiu
realizar muita coisa por conta disso; que será feito calendário de eventos. O
Diretor Administrativo ressaltou a importância do trabalho das entidades
artísticas na 2ª região, citou o desempenho do GAC Raízes do Tempo, no Rodeio
do CTG Os Praianos. O Coordenador da 3ª Região, informou que a região está
de luto pela perda prematura do laçador José Felipe Gomes, que faleceu durante
a semana; que tem reunião designada. O Coordenador da 4ª Região disse que
ainda não tem reunião marcada. Presente também o Vice Coordenador que
cumprimentou a todos. O Coordenador da 5ª Região não se fez presente nem
justificou sua ausência. O Coordenador da 6ª Região Jonas, se apresentou e
parabenizou a nova Diretoria, além dos Juízes e Narradores; disse que o CTG
Galpão de Estância também vai apresentar proposta para a realização do Rodeio
Estadual; que concorda que tem que encontrar alternativas para que os eventos
não extrapolem os horários de sua programação; que faz-se necessário
alternativas; falou sobre o laço sintético para dias chuvosos; sobre o Rodeio
Nacional: disse que a modalidade de Vaca Parada e inscrições apresentou
problemas; que Santa Catarina poderia ser campeã nacional; que na prova de
rédea houve problemas com toda a equipe; que a prova de rédea deve ser
obrigatória; que o Regulamento do MTG deve se aproximar do da CBTG;
agradeceu ao pessoal da Artística; que os Rodeios na sua região iniciam em
fevereiro e terminam em novembro; agradeceu a todos. O Vice-Coordenador da
6ª Região também fez suas considerações; que não sabe porque não está sendo
utilizada a “vaca oficial” doada pelo MTG; falou sobre a valorização da
modalidade de Vaca Parada; frisou sobre a premiação da modalidade, que é o
início; que Santa Catarina pecou no Rodeio Nacional nas modalidades de Vaca
Parada e Prova de Rédeas; que no Rodeio Nacional foi utilizado o modelo de

vaca parada do Rio Grande do Sul; agradeceu a todos. O Presidente Alex disse
que a vaca que não tiver 08 cm de aspa, não é oficial; que a vaca oficial da CBTG
é o modelo “cavalete”; que no próximo Rodeio Nacional deverão estar
organizados; e que as vacas doadas pelo MTG/SC à regiões poderão ser
trocadas se apresentarem problemas; que os patrocinadores fizeram as
doações. O Conselheiro Romencito cumprimentou a todos e parabenizou a
Diretoria executiva pelo trabalho que vem realizando, sobre as tratativas de
temas complexos; que sobre a Liga o MTG tomou providências; que não ouvese mais informações sobre o tema; que sobre o Rodeio Nacional parabenizou o
MTG pela participação; que o MTG assumiu o compromisso da participação; que
sobre a CBTG possui farta experiência; que a política da boa vizinhança da
CBTG não existe; que teve problemas dos Diretores; que ele é MTG; que o MTG
precisa se aproximar da CBTG; que conversou com o Presidente da CBTG para
que Santa Catarina participe da Diretoria; que na CBTG cada um defende o seu
quadrado; que fará a entrega de troféus que não foram entregues no Rodeio
Nacional. João Teles informou que foi realizada a nomeação do Vice-Diretor de
Jogos Valcioni Xavier, através de portaria. O Coordenador da 7ª Região Adilson
informou que estão no meio da temporada; que estava aguardando a reunião
para poder passar informação aos patrões; que vai se informar acerca da
informação do episódio da “vaca parada” ocorrido em sua região, que estava
presente no Rodeio; que quer saber o porquê desta informação. O Conselheiro
Davi da 7ª RT informou que a participação do dele foi dispensada pelo
Presidente do Conselho Deliberativo; que se sente lisonjeado por deliberar sobre
os assuntos do MTG; parabenizou a gestão. Foram apresentadas Karina e
Simone que trabalham com Secretaria de Rodeio. O Coordenador da 8ª Região
Fabio, informou que já realizou reunião na Região; que no seu CTG houve
extrapolação de horário no Rodeio; que a vaca parada recebida está em
manutenção; questionou sobre o calendário unificado; agradeceu a todos sobre
as discussões da Liga; colocou-se à disposição dos presentes. O ViceCoordenador da 8ª cumprimentou a todos. O Conselheiro da 8ª RT parabenizou
a Diretoria acerca do diálogo entre todos; que também é tradicionalista; que

defende a cultura gaúcha. O Coordenador da 9ª Região Oséias cumprimentou a
todos. O Vice-Coordenador cumprimentou a todos e disse que os trabalhos estão
dentro da normalidade. O senhor Fernando fez as suas considerações. O Diretor
Administrativo registrou que a Vice-Coordenadora Artística Luciane Hack
renunciou ao seu cargo. O Coordenador da 10ª Região explanou que na sua
região já realizou reunião para entrega de boleto e que entregou também um
Regulamento Campeiro a cada patrão; pediu à Diretoria que alguns detalhes no
Regulamento sejam especificados, como por exemplo: “pilcha” e “aperos”; disse
que no Rodeio Nacional é “olho por olho e dente por dente”; que o Regulamento
do MTG deve se adequar ao da CBTG; que isso deveria ser função da CBTG;
que os MTG’s devem cobrar; que Santa Catarina perdeu o respeito diante dos
demais competidores, pois não estão com o intuito de defender a tradição. João
Teles ratificou a importância de integralização com a CBTG. A ViceCoordenadora da 10ª RT parabenizou a Diretoria e a composição da mesa; falou
sobre os medidores de laço que não se comunicam com os narradores e juízes;
agradeceu a todos; que o conselheiro não se fez presente pois está em viagem.
Com a palavra a família Gobeti, que apresentou seus integrantes e, que estão
presentes para participar de uma homenagem. O Coordenador da 11ª Região
falou da copa do laço com todas as modalidades que acontece na sua região;
que a mesma serve como seletiva para o Rodeio Estadual; que premiam todos
até o 3º lugar, conforme acordo com patrões; que também presenciou o
problema da vaca parada no rodeio nacional; que sobre o laço sintético, afirma
que houve evolução; que o custo é melhor; com durabilidade; que sobre o Rodeio
Nacional sugeriu que seja a mesma equipe que ganhou o rodeio estadual;
cumprimentou a todos. A Vice- Coordenadora da 12ª Região disse que fizeram
acordo com os patrões para sempre participarem de todas as reuniões; que fez
uma lista de informações aos demais Coordenadores; que na parte campeira já
possui 95% recadastradas; que realizará o 65º Encontro de Patrões em 18/06/22
– para definição de calendário de rodeios; que a temporada de eventos
começará em agosto; que infelizmente baixaram um CTG; que estão criando
novos CTG’s; que a 12ª RT é composta por 05 (cinco) departamentos; que a

Artística e a Campeira trabalharão juntas; que foi criado o departamento Cultural
e o de Jogos Tradicionalistas; que o município de Chapecó se candidata a
realização do Rodeio Estadual de 2023, com cancha coberta; que receberam
vaca parada da região e que a mesma é itinerante; que serão confeccionadas
novas vaquinhas para cada entidade; que estão pleiteando o 1º Rodeio Oficial
da 12ª RT, objetivando a seleção da região; que haverá todas as modalidades;
que sua Região possuía “capitães” nas modalidades durante o Rodeio Nacional;
que durante o Rodeio Nacional atuou como Secretária do Senhor Mussio nos
Jogos Tradicionalistas; que realizou a inscrição dos atletas neste evento; que
ficou magoada por conta da ausência dos atletas; que não foi convidada para
participar; que não está mais neste Departamento. O Coordenador da 13ª
Região fez as suas considerações; agradeceu a Diretoria; registrou suas
experiências em Nacionais anteriores; comentou acerca da seleção; citou a
atuação dos juízes sobre a imparcialidade; falou também sobre as inscrições
com “duas vidas”; que fará uma reunião com os patrões; que possui problemas
de documentação; apresentou a Secretária da Região, senhora Priscila. O
Coordenador da 15ª Região falou sobre o trabalho que está sendo desenvolvido;
que convidará os patrões para uma reunião futura para deliberar acerca das
rolhas durante a laçada e suas medidas; que sua região foi campeã por duas
oportunidades no Rodeio Estadual, apesar de ter apenas 22 (vinte e dois) CTG’s.
O Vice-Coordenador da 15ª Região disse que já fez parte da Diretoria do MTG;
frisou sobre a deliberação acerca da medida das rolhas da armada de Prendas;
disse que os narradores estão interferindo no andamento do Rodeio; que
presenciou situações de “trancar brete”, proferir palavras de baixo calão, entre
outras; que o MTG deve adotar medidas sobre este assunto; citou exemplos.
Senhor Jhonny complementou dizendo que o narrador deve dar exemplo pois
está com o microfone na mão; falou sobre a indumentária incorreta. O Presidente
Alex solicitou que caso existam problemas com os Narradores, que sejam
encaminhadas as informações ao MTG/SC; que os Coordenadores tem
autonomia para tomar providências.

O Coordenador da 16ª Região

cumprimentou a todos; disse que sua região é pequena; que quanto à

modalidade de vaca parada, ele mesmo organiza na região; que trabalha há
muito tempo nesse tipo de organização, dada a sua experiência; que em
setembro inicia a temporada de rodeios na sua região; que fará reunião com os
patrões; apresentou a Senhora Fernanda Secretária da Região. O Conselheiro
Agnaldo da 16ª Região cumprimentou a todos; falou acerca da reunião do
Conselho e, que não haveria tempo hábil para apreciação da prestação de
contas, razão pela qual foi adiada; falou sobre a Comissão de Ética e de seus
processos; que a Comissão de Ética está analisando os processos para serem
arquivados; que o Código de Ética é confuso e que estão adequando o mesmo;
sobre o laço sintético, disse ser contra a utilização do mesmo, citou exemplos
e, disse que isso “acaba com a cultura gaúcha”; que enquanto Coordenador
trabalhou sempre nesse sentido; que não quer que seja desvirtuada a tradição;
que não se pode acabar com o artesanato em couro e em pelo; que almoçou
com o Secretário de Agricultura do Estado de Santa Catarina e conversaram
sobre o transporte de cavalos; falou sobre o passaporte do cavalo com o controle
de tráfego de animais (exame de mormo, anemia e carteira de vacinação);
agradeceu a todos. O Vice-Coordenador da 17ª Região cumprimentou a todos;
explanou sobre a importância do papel do MTG na preservação da tradição; que
sua região é pequena; que ele está em aprendizado. O Conselheiro da 14ª falou
da importância de fazer parte do Conselho e que não soube o motivo da ausência
do Coordenador da Região. Na sequência o Vice-Presidente Jean Carlo
Wiggers; falou sobre as avaliações dos Narradores e Juízes; que se faz
necessário dar oportunidade aos novos, para que participem das atividades no
rodeio, citou exemplos; que receberam elogios sobre a condução das
avaliações; que encaminhou os resultados das avalições aos avaliados com os
respectivos relatórios; pediu que sejam escritas observações nas avaliações;
que as carteirinhas provisórias serão entregues a todos. Diovane, Vice-Diretor
Campeiro, argumentou sobre as avaliações e também sobre os problemas que
acontecem com narração e sonorização, pediu providências; sugeriu que os
Coordenadores também participem da reunião de Narradores e Juízes; que tem
contato com o “Ronaldo” e com o “Niltinho” - Diretores das respectivas comissões

- sobre o cadastro de Narradores; falou sobre a medida do laço nos eventos;
que percebeu que muitos municípios estão se candidatando a realizar o Rodeio
Estadual de 2023; que está preocupado em não ser injusto nas avaliações; que
só receberão carteirinhas os que foram avaliados atualmente. Na sequência foi
realizada a entrega dos troféus do Rodeio Nacional pelo senhor Romencito José
Alessio. O Presidente Alex recebeu o troféu de menção honrosa da CBTG, ao
MTG/SC. Reiniciados os trabalhos, foi realizada a homenagem à família Gobetti,
com a entrega de um mimo pelo MTG/SC e de um troféu de menção honrosa
pelo CTG Pedro Raymundo. O Presidente Alex informou acerca das Resoluções
expedidas pelo Departamento Financeiro, com os respectivos descontos. Fez a
demonstração do formulário de súmula de Rodeio, criado pelo MTG; que através
deste documento será possível acompanhar o desempenho das entidades que
serão beneficiadas pelos descontos no ano de 2023; mencionou as Senhoras
“Simone e Karina” que realizam serviço de Secretaria nos Rodeios. Na
sequência iniciou-se a explanação das representantes da Cidasc: Dra. Eleanora
Schmitt Machado – Coordenadora de Sanidade dos Equídeos; Dra. Claudia
Regina Duarte – Veterinária do Departamento Regional de Lages e; Dra. Daniela
Carneiro do Carmo. Foi questionado a respeito do mormo, e respondido que a
tendência é estabilizar, que SC tem um número pequeno de casos; que durante
03 (três) anos será possível requerer a exoneração; que no litoral e oeste são
casos isolados; que a anemia é mais presente no estado todo; questionadas
sobre a realização de pontos estratégicos, foi respondido que já existe essa
metodologia; perguntou-se se poderia ajustar a realização de exames regionais;
disseram que as regiões monitoradas são mais fiscalizadas e o prazo é
específico; que poderão realizar reuniões centralizadas; questionou-se sobre as
multas que não foram geradas de forma devida; respondido que a multa é
subjetiva (do veterinário); que nos eventos o responsável é o técnico e, que o
mesmo possui autonomia; realizados outros questionamentos que foram
respondidos prontamente pelas técnicas da Cidasc. Na sequência o Presidente
Alex agradeceu a presença das Veterinárias e presenteou-as com um mimo.
Sobre o Rodeio Estadual o Presidente Alex comunicou que acontecerá em

Urubici; que a próxima reunião acontecerá naquele município, para que os
Coordenadores conheçam a estrutura e já escolham os locais para acomodar
suas regiões; que já há R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) disponíveis
para a realização do mesmo; que os jogos Tradicionalistas provavelmente
acontecerão em outra região. Colocado em votação para escolha do município
sede do Rodeio Estadual, a maioria decidiu por Urubici. O Presidente citou a
conversa com o Presidente da CBTG, o qual requereu a nomeação de um Diretor
Geral, sendo indicado o Diretor Jurídico Nelson Schiestl Junior. Em seguida foi
realizada a entrega dos adesivos das “vaquinhas paradas” aos Coordenadores.
Registra-se a presença do Coordenador da 14ª RT André Bianchini de Souza e
o protocolo de justificativa da ausência do Vice-Presidente Jeferson de Quadros
Moreira. O Presidente Alex fez suas considerações finais e convidou a todos
para a comemoração do aniversário de 49 (quarenta e nove) anos do MTG/SC.
Encerrados os trabalhos. Eu Zuleide A. M Borges, digitei e subscrevi a presente.
A legitimidade desta ata se dá pela lista de presença anexa.

