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Ata 03/2018 – Ao segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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 Encontro de Patrões da Décima Segunda Coordenadoria Regional 
Tradicionalista. A mesa foi composta pelo Coordenador Fabiano Vencato, pela 
1ªPrenda Regional Alexandra Martins, pelo 2ºPiá do Estado do RS Gustavo de 
Souza Moreira, pelo Peão Farroupilha Regional Willian Santos Castro, pelo 
Conselheiro Presidente da Junta Fiscal do MTG Firmo Farias dos Santos, pelo 
Conselheiro Secretário da Junta Fiscal do MTG Paulo Vargas, pelo Primeiro 
Tesoureiro da Décima segunda Região Tradicionalista Alessander Nunez, pelo  
Diretor Jurídico da Décima segunda Região Tradicionalista Cezar Paulo Mossini, 
pelo Patrão do CTG Independência Gaúcha Rinaldo Trisoldi, pela 1ª e 2ª  
Secretária Regional Sandra Bartosiak Silva e Michele Lang Nunez, e demais 
componentes desta coordenadoria. Após entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, é 
realizada a leitura da ata do encontro anterior, que após as devidas correções é 
aprovada por unanimidade. Após foi apresentado o prendado 2018/2019 do CTG 
Independência Gaúcha e lido as correspondências recebidas: Chasque do 
31ºRodeio Cultural Artístico e 21º Rodeio Artístico Escolar do CTG Estância de 
Sapucaia que será realizado nos dias 18,19 e 20 de maio; convite do almoço da 
1ªPrenda Mirim Regional Gabriela Alves no dia 22 de abril para ajudar nos custos 
para participação da Ciranda Cultural de Prendas Estadual, correspondência com a 
programação de eventos do GPF Aldebarã que realizará dia 07 de abril às 20 horas 
Tertúlia de Galpão no Parque Eduardo Gomes, no dia 23 de abril às 20 horas 
Painel referente a segunda Ação do Projeto do Núcleo de Fortalecimento Cultural 
Gaúcha na Rua Capão da Canoa,107 em Canoas, no dia 05 de maio às 21horas 
Baile de 27º aniversário do GPF Aldebarã. Na sequencia é passada a palavra ao  
Coordenador que faz o destaque dos concorrentes da FECARS/2018 que 
ganharam troféus, agradece a participação de todos, bem como os que estiver 
prestigiando o nosso acampamento, e comenta que ficaram duas marcas para a 
historia da Fecars/2018, a primeira foi que a Laíne  se sagrou pela 6ª vez campeã 
nas rédeas  e a segunda que o João realizou 147 armadas positivas para a 
conquista do troféu. Fala da satisfação e alegria com a nossa participação e com os 
resultados obtidos. O Coordenador fala sobre a tratativa com o MTG e com a 
Prefeitura de Esteio para fixar a Festa Campeira no Parque Assis Brasil. Faz o 
convite para todos prestigiarem o 30º Entreveiro Cultural de Peões, Guris e Piás 
Farroupilhas  do  RS  que  será  realizado  nos  dias  12  a  14  de  abri l em  Novo   
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Hamburgo, deseja boa sorte aos representantes da 12ªRT.  Solicita aos Patrões 
que para o próximo Encontro de Patrões deverão estar presentes os diretores 
artísticos de suas Entidades, pois o Diretor Artístico da 12ªRT irá dar informações 
sobre o Enartinho e a Regional do Enart.  Não havendo mais nada a ser tratado, 
realizando-se a execução do Hino Rio Grandense e dito o Lema do CTG 
Independência Gaúcha, encerra-se a primeira pauta deste encontro.  Em segunda 
pauta, o Coordenador fala sobre a 1ªSeletiva que será realizada no 8ºRodeio 
Estadual de Nova Santa Rita no Parque Olmiro Brandão nos dias 21 e 22 de abril, 
que serão aceitas inscrições para quem estiver com o cartão vencido desde que a 
ficha esteja assinada pelo patrão da entidade e o concorrente esteja acompanhado 
pelo patrão ou responsável legal pela entidade, juntamente com o protocolo de 
solicitação de novo cartão. Também relembrou que,  para emissão de novo cartão 
para outra entidade, será encaminhado somente após a liberação da carta. E que a 
liberação da carta para transferência de Entidade será assinada somente nos 
Encontros de Patrões. Para cartão com troca para nossa região a solicitação pode 
ser realizada a qualquer momento pelo email endereçado a Pamela, com a devida 
carta de liberação assinada pela coordenadoria da outra região. E ainda salienta 
mais uma vez que,  Entidades com a anuidade atrasada não emite cartão, o site 
bloqueia. Fala sobre o 1ºJantar Baile da 12ªRT no dia 05 de maio no CTG Estância 
de Sapucaia, que a renda deste evento será para repor o caixa da região que teve 
que colocar R$8mil reais para pagar as despesas com a Fecars/2018. Na 
sequencia apresenta o demonstrativo de gastos com a Fecars/2018 e salienta que 
as diretorias desta coordenadoria devem se organizar individualmente para auto 
sustentar-se, e assim realizar seus eventos e participações. E por fim é realizada a 
leitura do Regimento Interno, que após discussão e devidas correções, é aprovado 
por unanimidade por todos os Patrões.  Mais nada a tratar, fica definido que o 
próximo encontro será no dia sete de maio de dois mil e dezoito. O Coordenador 
agradece a presença de todos e após dito o Lema da Região é encerrada a 
presente reunião. Nada mais havendo a relatar, encerro a presente ata, que vai por 
mim assinada, Sandra Bartosiak Silva, 1ª secretária Regional e por Fabiano 
Vencato Coordenador Regional. 

 


