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Assunto: CONGRATULAÇÕES com o 
Grupo Violeiros Masters em 
reconhecimento as brilhantes apresentações 
no Campo de Provas Brigadeiro Veloso 
(Base Aérea da Serra do Cachimbo). 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores. 
 

O grupo Violeiros Máster surgiu em 2006 da reunião de amigos, 
moradores da zona rural de Alta Floresta que tinham na música sertaneja raiz o 
principal motivador para seus encontros e rodas de viola, especialmente por 
retratarem a cultura do homem e manterem viva a cultura sertaneja. A primeira 
formação do grupo contava com 16 pessoas, agricultores e filhos de agricultores 
que já tocavam violão e viola. Hoje o grupo conta com 4 músicos: viola, violão, 
bateria e vozes.  

Levando o nome de Alta Floresta para todo o Brasil, o grupo tem se 
apresentado em diversas regiões, se tornando referência da música sertaneja raiz 
em nosso município. 

Em suas apresentações podemos destacar a participação no programa 
É Bem Mato Grosso, apresentado pela TV Centro América, onde além de belas 
apresentações do grupo Violeiros Masters, mostrou as belezas de nossa cidade e 
seu potencial turístico. 

Outro fato que podemos destacar do Grupo Violeiros Masters é a 
participação, todos os anos, dos Portões Abertos que acontece no Campo de 
Prova Brigadeiro Veloso, conhecido como Base Aérea da Serra do Cachimbo. 
Evento que reúne grande quantidade de pessoas e autoridades vindas de diversas 
regiões do Brasil. 

Com suas brilhantes apresentações neste evento, mais uma vez o 
nome de Alta Floresta é destaque, tanto que suas participações rendeu 
homenagem, sendo concedido O Título Vitalício de Cachimbeiro Honorário ao 
Grupo Violeiros Masters. 

Hoje o Grupo é formado por 4 integrantes: Ademir de Souza Violão e 
Voz, Andre de Souza Violão, Viola e Voz, Adriana de Souza Bateria e Cajón e 
Alessandra de Souza vocalista. 



Esta Moção de Congratulações com o Grupo Violeiros Masters tem 
por objetivo valorizar e reconhecer a importância do grupo para a nossa cidade. 
O grupo sempre se faz presente nos eventos em nosso município e tem consigo o 
papel de valorizar a música sertaneja raiz. 

Nossa cultura, nossa história. Valorizar a nossa cultura e seus agentes 
culturais é papel fundamental de nossas ações como legisladores e o Grupo 
Violeiros Masters, cantam a nossa cultura para todo o Brasil, pois a história de 
fundação de nossa cidade é sertaneja, tendo as culturas do café, cacau e guaraná 
como principal fonte de divulgação de nossa cidade no início da colonização, 
para atrair para nossa região principalmente os agricultores. 

Pelos fatos apresentados, parabenizamos o Grupo Violeiros Masters, 
por seu brilhantismo em suas apresentações e principalmente por ser 
altaflorestense. 

Ante o exposto e atendidas as formalidades regimentais, a vereadora 
que a esta subscreve REQUER que fique constando da Ata da Sessão Ordinária 
de 21 de maio, esta MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, enviando-se cópia da 
presente ao Grupo Violeiros Masters de Alta Floresta. 

 

Plenário Vereador Arnaldo C. da Rocha 
Alta Floresta - MT, 16 de maio de 2019. 

 

Elisa Gomes Machado 
Vereadora 


