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Ata 10/2017 – Aos dois dias do mês de outubro 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 nono 
Encontro de Patrões da Décima Segunda Coordenadoria Regional Tradicionalista do ano 
de 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, Segundo Piá do Rio Grande do Sul Gustavo de 
Souza Moreira, Primeira Prenda da Décima Segunda Região Tradicionalista Srta. 
Alexandra Ramos Martins, Primeiro Peão Farroupilha da Décima Segunda Região 
Tradicionalista Willian Santos, Conselheiro Fiscal do MTG  Sr. Firmo Farias, Primeira 
Secretária da Décima Segunda Região Tradicionalista Sra. Antônia de Almeida e demais 
componentes desta Coordenadoria. Após entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, foi 
realizada a leitura da ata do último encontro realizado em julho de dois mil e dezessete. A 
ata é lida e colocada para aprovação. A mesma é aprovada por todos unanimemente. 
Dando continuidade à nossa pauta, foram apresentados os prendados Gestão 2017/2018 
do GTF Tropilha Crioula, O Patrão Felipetto do CTG Chama Nativa deu Posse à Chinoca 
Alexandra Rodrigues Cardoso. Prendado do GPF Adebarã. Posse do CTG Herança 
Farroupilha. O CTG Estância de Sapucaia encaminha uma manifesto indicando a atual 
Coordenador da 12ª Região Tradicionalista, Fabiano Vencato para reeleição em 2018, o 
mesmo é validado por diversas entidades tradicionalistas de nossa região. No dia 29/10 
ocorre o torneio de bocha do CTG Tapera Velha, no Parque do Trabalhador em São 
Leopoldo. Jantar Baile das Massas, CTG Herança Faroupilha dia 07/10, R$40,00, com 
animação do Grupo Pealo Campeiro. O coordenador agradeceu a todas entidades que 
assinaram a correspondência indicando seu nome para reeleição dessa região. Foi falado 
sobre a Semana Farroupilha dos cinco municípios da Região, onde sempre teve a 
presença de alguém da coordenadoria, pois era muito difícil o coordenador estar em 
todas. Sr. Firmo solicitou a palavra e informou que o até o dia 23/10 será aceito no MTG, 
as inscrições para o ENECAMP, as mesmas serão feitas pela coordenadoria. O Vice-
Coordenador Rafael Santos falou da ida ao Projeto Vagalume em Nova Santa Rita, 
parabenizou as entidades pela permanência nos Projetos, e também relatou sobre alguns 
problemas ocorridos, na guarda da chama crioula em Sapucaia do Sul. O Coordenador 
Vencato entrega o CAT (certificado de adequação técnica) definitivo do Parque de 
Eventos Olmiro Brandão, neste ato entregue à Patroa Laíne Araújo para que proceda a 
entrega ao prefeito municipal de Nova Santa Rita, em caráter definitivo até 2020. Reunião 
com os Cavaleiros que buscam a Chama pela 12ª RT no dia 22 de setembro, onde foi 
escolhido o Diretor, Vice-Diretor de Cavalgadas e Tesoureiro, o Coordenador relata a falta 
de participação de São Leopoldo em comparecer à Reunião.  Diretor de Cavalgadas eleito: 
Valdir Soares, Vice-Diretor de Cavalgadas: Éder Zahner e Tesoureiro: Alvanir Rosa, 
Terceira Inter-Regional, o Coordenador Vencato pede voluntários. Haverá em torno de 
setenta voluntários de nossa região, será fornecido certificados a essas pessoas. Foi 
relatado sobre a realização do Primeiro Congresso Gaúcho Regional (CONGREGARE), os 
tradicionalistas que possuírem proposições poderão faze-lo até o dia 20/11, essa é a 
oportunidade, de forma digital ou física. Dia 27/10 as 17h será a chegada da chama da 
paz em Passo Fundo, logo ela estará em nossa região que possui limite de até 7 dias para 
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ficar com a mesma. Não conseguimos precisar data da chegada na nossa região pois 
dependemos das regiões que nos antecedem. Se tudo estiver dentro dos prazos iremos 
repassar para a 30ª RT no dia 17/10. No dia 28/10 no CTG Tropel de Caudilhos – 7ª RT 
haverá a Recepção, entrega das outorgas, comenda, jantar e fandango. Listamos os 
seguintes nomes para Outorgas: Janir Batista - Piquete Memórias do Passado - Sapucaia 
do Sul; Eder Zahner - GAG Piazitos do Sul - Canoas; Emily Zahner - GAG Piazitos do Sul - 
Canoas; Valdir Soares - Piquete Memórias do Passado - Sapucaia do Sul; Arodi Oliveira 
Tavares - CTG Tapera Velha - São Leopoldo; Jones Fernandes - CTG Tapera Velha - São 
Leopoldo; Paulo Cezar Abreu Leite - CTG Tapera Velha - São Leopoldo. Comenda João de 
Barro, nossas indicações: Jorge Peixoto, Jeferson Ennes e Maria de Lourdes Monteiro. O 
MTG estará homenageando as entidades que fazem 25, 30, 40 e 50 anos, na nossa região 
temos somente o CTG Mata Nativa. O Diretor Campeiro Jeferson Gonçalves, comunica 
que as inscrições para o SECAMP (Seletiva Campeira), estão abertas para a segunda 
etapa, valor da inscrição: R$ 70,00, piá e veterano não pagam, inscrições até 20/10. Dia 
21 será feito um sorteio para os laçadores. As pessoas que participaram da 1ª etapa e não 
participarem da 2ª etapa, no próximo ano serão impedidas de participar, será cobrado 
cartão, indumentária e laço. Por ser um evento feito dentro do Evento do Cavalo Crioulo, 
será com narradores oficiais do MTG, todas as regras serão cumpridas. Tchê Encontro 
ocorre em Giruá nos dias 07 e 08 de outubro, o valor da inscrição era R$ 130,00, baixou 
para R$ 100,00 e junto a esse valor seria servido a alimentação. Fomos informados nessa 
semana que não será possível fazer comida dentro do parque, o que acarretou a ida na 
sexta e o retorno no sábado a noite, não permanecendo no evento no domingo. Patrão 
Lúcio do GTF Tropilha Crioula questiona o fato de pessoas que gostariam de ficar no 
evento no domingo para ganharem o certificado. O Coordenador Vencato diz que foi uma 
decisão da Diretoria de Cultura juntamente com sua equipe, retornar no sábado por ser 
muito caro permanecer lá no Domingo. ENARTINHO: 14 e 15/10/2017 no CTG Mata 
Nativa. 01 de novembro sorteio da ordem de apresentação do ENART – fase: final. Dia 
04/11 Aberto de Esportes em Tramandaí, inscrições abertas, devem mandar as inscrições 
para a região. O coordenador informa que o próximo Encontro de Patrões ocorrerá no dia 
seis de novembro de dois mil e dezessete no CTG Independência Gaúcha em Esteio e 
solicita a execução do Hino Rio-Grandense, 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, Michele Lang Nunez, 2ª Secretária Regional e por Fabiano Vencato 
Coordenador Regional.  
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