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Ata 03/2017 – Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às vinte 

horas e trinta minutos, no Galpão do CTG Independência Gaúcha, sito a Rua Avelino 

Zonta, número seiscentos e quarenta e nove, na Cidade de Esteio/RS, realizou-se o 

segundo Encontro de Patrões da Décima Segunda Coordenadoria Regional Tradicionalista 

do ano de 2017(dois mil e dezessete). A mesa foi composta pelos senhores: Coordenador 

Regional Fabiano Vencato, vice coordenador regional Rafael Santos da Rosa, patrão do 

CTG Independência Gaúcha Sr. Rinaldo Trisoldi, Primeira Prenda da Décima Segunda 

Região Tradicionalista Srta. Pamela Maria Ianescoscki, Primeiro Guri Farroupilha da 

Décima Segunda Região Tradicionalista Léo Bruno de Souza Moreira, conselheiro Fiscal do 

MTG Firmo Farias, Conselheiro do MTG Moisés Lanes de Almeida e demais componentes 

desta coordenadoria. Após entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, o Coordenador saudou 

a todos os presentes e iniciou solicitando a leitura da primeira e da segunda ata realizadas 

em Janeiro e Fevereiro de dois mil e dezessete. A primeira ata é lida e coloca para 

aprovação. A mesma é aprovada por todos unanimemente.  A segunda ata é lida e coloca 

para aprovação. A mesma é aprovada por todos unanimemente, com apenas duas 

correções, alteradas diretamente nas atas de origem. Sr, Jorge Peixoto pede a palavra 

após a leitura das atas e ratifica que a Inter Regional que havia ocorrido anteriormente foi 

realizada por pedido do MTG para cobrir a desistência de uma outra região. O 

coordenador Vencato retoma e diz que na reunião anterior já havia salientado essa 

mesma fala a respeito da última Inter regional realizada pela 12rt. A fim de orientar os 

nossos Encontros de Patrões o coordenador informa que as reuniões iniciarão sempre as 

vinte horas e trinta minutos e que a palavra será dada somente aos Patrões das 

entidades, na ausência do Patrão, o seu representante. Com já é de conhecimento de 

todos o Encontro de Prendas e Peões foi separado do Encontro de Patrões, e neste 

momento ocorre na parte de trás do CTG uma reunião com os Diretores Culturais das 

Entidades. O coordenador passa então a palavra aos diretores e assessores dos 

departamentos da 12RT, iniciando pelo diretor de Esportes José Everton Patres. O mesmo 

solicita a todos os presentes uma salva de Palmas aos representantes da 12RT que 

participaram de um Torneio de Bocha que ocorreu durante a Cavalgada do Mar, onde os 

mesmos foram campeões. O diretor informa também que nos dias 18 e 19/04/17 haverá 

um torneio de truco no CTG Chama Nativa em Esteio. No encontro de abril estarão 

disponíveis o calendário do ENECAMP. A partir de março, a assessoria de esportes iniciará 

algumas escolinhas de truco, tarfe e tetarfe, o primeiro CTG será o Tapera Velha. Os CTGs 

que desejarem sediar devem sinalizar à coordenadoria. O coordenador parabeniza ao Tio 

Beno, representante da 12RT pelo primeiro lugar na cavalgada do Mar. O assessor de 

Música Robson Paines, informa que busca resgatar o interesse das crianças pela música, e 
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propõe que seja feito atividades nos CTGs que visem incentivar os Pratas da Casa, através 

do projeto SEMEAR. Os patrões devem identificar as pessoas que possuem interesse e 

informar a Assessoria Musical. Tanto a Assessoria de Música como a de Interprete Vocal, 

estão à disposição das entidades para desenvolver o projeto de resgate dos músicos 

locais. Dando sequência ao Encontro, o coordenador solicita que as fichas cadastrais das 

entidades sejam entregues à secretaria, pois a mesma servirá como base de dados para o 

contato da coordenadoria com as Entidades. O coordenador informa também que dentro 

da pasta entregue a cada patrão no início da noite, há uma relação de contato das 

assessorias do departamento artístico, e solicita que os patrões façam o uso das 

assessorias. Tio Beno recebe a palavra e gostaria de informar que fez uma integração 

entre os Piquete Memórias do Passado e o Piquete dos Tiranos durante a Cavalgada do 

Mar, o que resultou no troféu de primeiro lugar na Cavalgada do Mar 2017, Tio Beno 

agradece a liberação do coordenador para realizar essa integração entre os Piquetes. Sr. 

Djalma vem em nome da Prefeitura Municipal de Esteio, convidar novamente a todos os 

presentes para a participação do Terceiro Esteio da Poesia Crioula que ocorrerá no dia 

11/03/2017 na Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya em Esteio. Recados dos patrões: 

DTG Figueira Velha convida para o Baile da Linguiça e Posse da Nova Patronagem em 

08/04/2017 ,às 20h, com animação do grupo Chão Nativo, CTG Independência Gaúcha 

convida para Baile Jantar dia 11/03/17, às 20h30min, com animação do grupo Cordiona, o 

CTG Alma Crioula informa que no dia 02/04/2017 haverá eleição para a nova patronagem 

e que o baile de posse será no dia 08/04/17 com animação do Grupo Bate Casco, o CTG 

Seiva Nativa convida para o Baile de Reinauguração no dia 08/04/2017 às 21h, com 

animação do Grupo Tranco Macanudo, o GTF Tropilha Crioula convida a todos para o 

Baile Beneficente em prol a reconstrução do seu galpão, no dia 25/03/2017, no Espaço 

248 em Sapucaia do Sul, animação com o Grupo Recuerdos, o CTG Chama Nativa convida 

para o 20º Rodeio Nativista que ocorrerá nos dias 29 e 30/04/2017, o CTG Domadores do 

Rincão convida para a Baile de Posse da nova patronagem no dia 11/03/17 com animação 

do Grupo Canção Nativa. O vice coordenador Rafael Santos pede que as entidades 

informem com uma semana de antecedência os eventos para que os mesmos sejam 

lançados no Tchênforma. O coordenador faz a leitura da nominata de posse da nova 

patronagem do DTG Figueira Velha e do CTG Domadores do Rincão, parabenizando aos 

Patrões Adão Vallaro Moraes e Amarante Goularte, colocando a Coordenadoria à 

disposição das Entidades. A respeito da Lista Destaque o coordenador informa que em 

julho irá expor na entrada do CTG Independência Gaúcha a Lista destaque Prévia, para 

que cada entidade confira e qualquer necessidade entre em contato com a coordenadoria 

para que não haja surpresas no final do ano. Os 30 pontos que são geridos pela Região, 

serão distribuídos com 15 pontos para o Fandango da Região que ocorre em junho e 15 

pontos no Baile a Moda Antiga que ocorrerá em julho, cada ingresso vendido valerá um 
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ponto (com no máximo 15 pontos por evento, por entidade). Os ingressos devem ser 

comprados pela entidade e será cobrado a presença no evento. No encontro de 

novembro as entidades deverão entregar um relatório que comprovem os pontos. A 

nossa Regional do Enart ocorrerá nos dias 15 e 16 de julho de 2017. Todos os 

tradicionalistas que desejarem concorrer na Inter terão a obrigatoriedade de participar da 

Regional, independente de as vagas estarem preenchidas ou não. Durante a Regional, 

haverá um Baile a Moda Antiga que pontuará os 15 pontos para a entidade na Lista 

Destaque. No encontro extraordinário ocorrido em fevereiro, foi falado que a Cidade de 

São Leopoldo, havia demonstrado interesse em sediar o Congresso Tradicionalista do 

próximo ano, o coordenador informa que na reunião que ocorreu em Rolante foi 

anunciado que o Congresso 2018 correrá na cidade São Jerônimo na 2ª RT. Nos dias 16, 

17, 18 e 19/03/2017 estaremos no lote 24 da FECARS na cidade de Rolante. Todos estão 

convidados a participarem e nos visitarem no nosso acampamento. No dia três de março, 

realizamos o primeiro jantar regional da 12RT, e tivemos 161 convites vendidos e 8 

cortesias. Total arrecadado: Liquido:R$ 1.735,49 (hum mil setecentos e trinta e cinco reais 

e quarenta e nove centavos). Esse valor será para comprar a carne para a alimentação dos 

nossos representantes na FECARS. Neste ano a Região conseguiu alguns patrocinadores 

através da assessoria campeira, o que possibilitou a doação das camisas e lenços para 

cada representante da 12RT. Nos dias do evento, a região disponibilizará alimentação 

para os representantes adultos e um acompanhante, as crianças terão direito a dois 

acompanhantes. Demais pessoas da região o valor será R$10,00 (dez reais). Já temos 

confirmado um ônibus com quarenta e oito lugares patrocinados pela Prefeitura 

Municipal de Canoas que levará a quem tiver interesse em ir para Rolante gratuitamente. 

O local de saída será em Canoas, vai passar por Esteio, Sapucaia e São Leopoldo. A saída 

será no sábado dia 18 e retorno no mesmo dia após a janta. Os interessados em ir com o 

ônibus devem informar seus dados à Secretária Michele. O Seminário da Cultura 

Campeira terá certificado e os interessados devem inscrever-se pelo site do MTG. Sobre 

os cartões tradicionalistas, o coordenador informa que o valor atual é de R$25,00, onde 

R$15,00 vão para o MTG e R$10,00 ficam na coordenadoria. A proposta apresentada é 

que o valor seja alterado para R$30,00 para criamos uma reserva de valores para a Inter 

Regional. Após outubro será repassado os valores da região referentes aos cartões para 

as diretorias, para que as mesmas tenham um caixa para realização de suas atividades. Os 

patrões devem entregar os pedidos à secretária Antônia. O coordenador coloca em 

aprovação o aumento do valor dos cartões tradicionalistas. Aprovado o reajuste do valor 

para R$30,00. Amanhã já estará disponível no site a nova ficha de pedido do cartão. O 

vice coordenador explana rapidamente sobre o material entregue na pasta a respeito da 

Lei Rouanet, a região coloca seu CNPJ a disposição das entidades que não estão com a sua 

documentação em dia para pleitearem o pedido de projeto na Lei Rouanet. Também 
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solicita que as Entidade interessadas em realizar projetos via Lei Rouanet que manifestem 

o Interesse. O Coodenador informa que hoje esteve junto ao diretor artístico no CEPE 

tratando alguns detalhes para a realização da 3ª Inter Regional do ENART 2017. As 

pessoas que desejarem participar como voluntários na Inter Regional, devem procurar 

alguém da coordenadoria e dar o nome. As assessorias técnicas irão auxiliar as entidades 

nos individuais para que tenhamos um número expressivo de tradicionalistas 

participando das categorias individuais a fim de engrandecer o evento e aproveitar a 

oportunidade do evento ser na nossa Região. Sr. Paulo Vargas do DTG Morada de Guapos 

já se apresenta como voluntário. A coordenaria comprometesse em participar das duas 

inters anteriores a nossa, para visualizar os erros e acertos a fim de minimizar os impactos 

na nossa vez. A coordenadoria também se coloca à disposição para ir nas entidades. O 

projeto da semana da paz já iniciou, a Diretora Jovem Laura Albano, pede o auxílio das 

entidades na realização do evento, o CTG Mata Nativa e DTG Figueira Velha já realizaram 

o evento. Os alimentos arrecadados devem ser entregues no encontro de abril. Laura 

também pede a contribuição de alimentos e produtos de limpeza no seminário da cultura 

campeira em Rolante. No dia 11/03 haverá a escola de vaca parada, no galpão do GAG 

Piazitos do Sul no Parque Eduardo Gomes em Canoas, teremos os representantes da 12RT 

ensinando às crianças que possuem interesse em aprender a laçar, na modalidade 

artística o Lambari da Chula estará à disposição para o auxílio a quem tiver interesse. A 

leitura do regulamento da SECAMP será realizada no próximo encontro. O coordenador 

informa que o próximo encontro de patrões ocorrerá no dia três de abril de dois mil e 

dezessete no CTG Independência Gaúcha em Esteio e solicita a execução do Hino Rio-

Grandense e dito os Lemas da Casa e da Região é encerrada a presente reunião. Nada 

mais havendo a relatar, encerro a presente ata, que vai por mim assinada, Antônia de 

Almeida, 1ª Secretária Regional e por Fabiano Vencato Coordenador Regional.  

 

 

______________________________ ______________________________ 
Fabiano Vencato Antônia de Almeida 

Coordenador Regional12ªRT 1ª Secretária Regional 12ªRT 
 

 

 

 


