MTG – MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO
ORCAV – ORDEM DOS CAVALEIROS DO RIO GRANDE DO SUL

RECEBIMENTO DE OUTORGA
Conforme Regimento Interno da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul - ORCAV-RS.
CAPÍTULO III

Art. 8º - Participará na condição de Cavaleiro da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul, todo aquele
que receber o título de cavaleiro, de 1º Grau, 2º Grau, 3º Grau, 4º Grau ou 5º Grau com a observância dos
seguintes pré-requisitos:







Cavaleiro Aspirante
Cavaleiro de 1º grau
Cavaleiro de 2º grau
Cavaleiro de 3º grau
Cavaleiro de 4º grau
Cavaleiro de 5º grau

Cavaleiro que tiver percorrido no mínimo de 200 km
Cavaleiro Rio-grandense, após haver percorridos mínimo de 2000 km
Cavaleiro Antônio de Souza Netto, após haver percorrido mínimo de 3500
Cavaleiro Bento Gonçalves, após haver percorrido mínimo de 5000 km
Cavaleiro Farroupilha, após haver percorrido mínimo de 7000 km
Cavaleiro Monarca, após haver percorrido mínimo de 10.000 km

I – as cavalgadas para serem reconhecidas no relatório a diplomação de comenda deverão ter no mínimo
20 km de percurso;
II – todo cavaleiro para chegar à titulação maior, deverá primeiramente passar por todas as graduações a
partir do 1º grau, mesmo que tenha percorrido mais de 10.000 km, não tendo assim, que passar por cavaleiro
aspirante;
III – Toda documentação deverá ser encaminhada através do coordenador regional, o qual encaminhará
para apreciação da ORCAV/RS;
IV – A Diretoria da Ordem por maioria de votos fixará as demais normas com exigências consideradas
indispensáveis para admissão na Ordem, considerando os interesses do movimento Tradicionalista, a moral e os
bons costumes.

DOCUMENTAÇÃO RECEBIMENTO OU TROCA DE OUTORGA
1ª SOLICITALÃO





JURAMENTO.
FICHA CADASTRAL.
PLANILHA CONTROLE DE QUILOMETRAGENS DE CAVALGADAS.
CÓPIA CERTIFICADOS E OU CÓPIA ATAS CONSTANDO NOME DO PARTICIPANTE E KM PERCORRIDO.

SOLICITAÇÃO TROCA DE OUTORGA




FICHA CADASTRAL.
PLANILHA CONTROLE DE QUILOMETRAGENS DE CAVALGADAS.
CÓPIA CERTIFICADOS E OU CÓPIA ATAS CONSTANDO NOME DO PARTICIPANTE E KM PERCORRIDO.



Formulários, Fichas e Planilhas estão disponíveis no site do MTG, Link da ORCAV, ou solicitar junto ao
Coordenador(a) de Cavalgadas da RT.



Toda documentação devera estar devidamente preenchida e assinada, encaminhada através do
Coordenador(a) da RT e Coordenador(a) de Cavalgadas da RT, o qual deve enviar para apreciação da
ORCAV-RS impreterivelmente até a data de 30/09/2019, após esta não será mais aceita.

Todo cavaleiro ou cavaleira, que ao buscar sua outorga e de qualquer maneira tentar burlar ou forjar sua
quilometragem terá as mesma anuladas até a data do ato, sendo que somente terá validade as
quilometragens percorridas após esse fato.

