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Ata 06/2017 – Aos cinco dias do mês de junho 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 quinto 
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, Primeira Prenda da Décima Segunda Região Tradicionalista 
Srta. Pamela Maria Ianescoscki, Primeiro Guri Farroupilha da Décima Segunda Região 
Tradicionalista Leo Bruno de Souza Moreira, Vice-Rresidente de Esportes Campeiros e 
Conselheiro do MTG Sr. Martin Guterres Damasco, Conselheiro Fiscal do MTG  Sr. Firmo 
Farias, Conselheiro do MTG Sr. Moisés Lanes de Almeida, Primeira Secretária da Décima 
Segunda Região Tradicionalista Sra. Antônia 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 ata do último encontro realizado em maio de 
dois mil e dezessete. A ata é lida e colocada para aprovação. A mesma é aprovada por todos 
unanimemente. Fazendo a leitura das correspondências recebidas e dos eventos das 
entidades: A nova Patronagem do DTG Morada de Guapos foi anunciada e a mesma será 
liderada pelo Patrão José Augusto Paim de Moraes. Convite Jantar Baile no CTG Raízes da 
Tradição em 10/06 com Conjunto Vozes Campeiras. Dia 11/06 haverá um  Costelão de 12 
h no CTG Seiva Nativa no valor de R$30,00. Nos dias 17 e 18 de junho haverá o Segundo 
torneio de Bocha do CTG Chama Nativa em Esteio. GPF Aldeberã convida para festa junina 
e gincana no dia 25 de junho que será realizada no seu Galpão, no Parque Eduardo Gomes 
a partir das 11h. Patrão Alvanir do Piquete Memórias do Passado, faz o convite da 14ª 
Cavalgada de São Pedro que vai ocorrer dias 30 de junho a 02 de julho. No dia 13/07 no 
CTG Rancho Crioulo haverá um show com Fabio Duzac, para apresentação da equipe de 
Truco que irá representar no Brasileiro na Cidade de Querência no Mato Grosso.  O Festival 
Recuerdo da Canção Nativa ocorrerá dia 14/07 na Casa de Cultura de Esteio e as inscrições 
estão abertas de 15 maio a 15 de junho. Sr. Ennes encaminhou pedido para sejam feitas 
doações de sangue de qualquer tipo no HPS de Porto Alegre, para Vinicius Meurer da Silva 
Alves, seu afilhado de 5 anos que encontra-se em risco de vida. O vice-coordenador 
parabeniza a todas as entidades que aderiram a Iniciativa dos Projetos da Lei Rouanet 
sendo elas: GTF Tropilha Crioula, DTG Tropeiros do Ouro Negro, CTG Tio Lautério, GAN Ivi 
Maraé, CTG Tropeiro das Coxilhas, CTG Sovéu de Ouro, CTG Alma Crioula, CTG 
Independência Gaúcha e o CTG Rancho da Amizade da 1ª Região. Ainda com a palavra, 
Rafael comenta a respeito das festas juninas que devemos primar para que as nossas festas 
juninas sejam genuinamente festas juninas gaúchas. O representante do GPF Aldebarã 
comenta que a festa junina que será realizado lá, será gaúcha. Sr Martin Guterrez Damasco 
solicita que seja observado para que o nome e os cargos das pessoas sejam registrados de 
maneira correta na ata, pois é possível que alguém leia a mesma e não saiba dos cargos 
que as pessoas ocupam no Movimento. O Coordenador informa que na Festa Campeira 
Estadual o deslocamento será por conta de cada participante, o MTG só se comprometerá 
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com a despesa lá no local. A respeito do FEGADAN, a 12RT e a 18 RT estavam concorrendo 
para sediarem o evento e Antonio Prado foi a cidade Eleita pelo MTG. Dia 14/06 é o prazo 
final para as inscrições do ENART, o Diretor Nunez estará no dia 14/06, no CTG Domadores 
do Rincão a disposição para receber as inscrições, a ficha de inscrição está disponível no 
site da região. Na pasta entregue a cada entidade está disponível o Regulamento da 
Regional do ENART, passada a data do dia 14 não serão aceitas inscrições. No dia 15/07 
será a Regional do ENART no CTG Tropeiro das Coxilhas em São Leopoldo, onde ocorrerá 
inclusive o Baile Regional. Nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2017, fomos representados pela 
Primeira Prenda Pamela e Primeira Prenda Mirim Camile, na Ciranda de Prendas na qual 
fomos muito bem representados e o coordenador agradeceu a dedicação e o 
comprometimento das gurias. O oficio circular 32/2017 do MTG, informa que o senhor João 
Vitor Timm de Souza está suspenso por 90 dias de participar de qualquer evento promovido 
por entidades filiadas ao MTG. No último encontro foi distribuído aos presentes os 
ingressos para o Baile da nossa Ciranda Regional, onde foi combinado que hoje seria a 
primeira data de acerto dos ingressos. O coordenador pediu que quem ainda não pegou os 
ingressos, procure aos tesoureiros da região: Sr. João e Sra. Justina. O acerto final será no 
dia 18/06 lá no GAG Piazitos do Sul. As entidades que não realizarem a entrega do dinheiro 
ou a devolução dos ingressos até dia 18/06, deverão arcar com o pagamento total dos 
convites que estiverem em mãos. Caso alguém fique inadimplente com o pagamento dos 
ingressos, a mesma não estará autorizada a encaminhar pedidos de cartões tradicionalista. 
Para quem deseja ir somente para o baile, deverá adquiri-lo na portaria no valor de 
R$20,00. Formação de Posteiros Artísticos: dia 15 e 16 de julho curso gratuito no MTG, cada 
entidade pode inscrever até duas pessoas, com a limitação de 50 vagas. O patrão deve 
encaminhar um documento com o nome das pessoas, para ter o aval do coordenador. As 
comissões para rodeios do MTG somente avaliarão o ENART, a 12Rt iniciou um movimento 
de identificação de pessoas que teriam interesse em participar. Essas pessoas só podem 
cobrar o custo de deslocamento e alimentação. Temos três nomes da nossa região: William 
Bandeira do CTG Tropeiros da Amizade, Paulo Santos e Antônio Márcio bozzano do CTG 
Brazão do Rio Grande. Haverá uma segunda chamada para realização do curso no MTG, 
existem alguns pré-requisitos a cumprir. As entidades que possuírem pessoas que desejam 
realizar o curso devem encaminhar o currículo tradicionalista desta pessoa para o diretor 
artístico ou para o e-mail da região. Curso de avaliador campeiro da região: custo de 
R$150,00. As entidades que possuírem pessoas interessadas devem encaminhar o currículo 
também. A respeito da Festa Campeira Regional terá junto a 1º Etapa da Seletiva, foi 
entregue material de divulgação na pasta dos patrões. No encontro passado foi entregue 
uma carta ao patrão do CTG Querência Pampeana, onde a mesma foi lida na íntegra, a 
respeito da punição do Sr Vladimir, que não compareceu na prova de sua categoria na 
FECARS em Rolante. A punição foi por ele não ter ido na prova, pois o mesmo estava 
presente em Rolante, não procurou a coordenaria para explicar a sua ausência. A patroa 
Laíne pede a palavra e informa que a ausência de seu peão não foi descaso, que o mesmo 
estava com seu cavalo doente. O coordenador informa que o atestado apresentado não 
será aceito, pois a data do mesmo é de emissão posterior ao evento e que no dia da 
inscrição o mesmo já sabia da doença de seu cavalo e mesmo assim efetivou-a. Sobre a 
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Regional do Enart, que ocorrerá no dia 15/07/2017 no CTG Tropeiro das Coxilhas, os 
representantes das entidades  devem colocar seus cartões tradicionalistas dia, pois o 
mesmo será obrigatório para participação. O coordenador informa que o próximo encontro 
de patrões ocorrerá no dia três de julho 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.  

 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Antônia de Almeida Fabiano Vencato 
1ª Secretária Regional12ªRT Coordenador Regional 12ªRT 

 

 
 

 

  
  

 


