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Ata 01/2017 – Aos dezesseis dias do mês de janeiro 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 Primeiro Encontro de Patrões 

da Décima Segunda Coordenadoria Regional Tradicionalista do ano de 2017(dois mil e dezessete). 

A mesa foi composta pelo Coordenador Jorge Ferreira Peixoto, pelo Presidente do MTG (Movimento 

Tradicionalista Gaúcho) Sr. Nairioli Antunes Callegaro, pela Primeira Prenda da Décima Segunda 

Região Tradicionalista Srta. Pamela Maria Ianescoscki, pelo Primeiro Guri da Décima Segunda 

Região Tradicionalista Leo Bruno de Souza Moreira, pelo Terceiro Piá Farroupilha do Rio Grande Sul 

Lucas Nunes Ferreira, pelo Vice-Presidente de Esportes Campeiro do MTG Martim Guterres 

Damasco, pelos Conselheiros do MTG Firmo Farias dos Santos e Moisés Lanes de Almeida e demais 

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

saudou a todos os presentes e iniciou parabenizando aos senhores Firmo e Moisés pela indicação à 

Conselheiros do MTG. O coordenador realiza a leitura das correspondências da Nova Patronagem 

do CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Mata Nativa 2017 (dois mil e dezessete). Na sequência 

solicita ao tesoureiro João para que realize a apresentação da prestação de contas do 2º (segundo) 

semestre/2016 (dois mil e dezesseis). Passada a palavra para o Primeiro Agregado das Pilchas João 

Francisco Machado da Silveira que apresenta a prestação de contas do 2º (segundo) semestre, 

relatando que já foi apresentada e aprovada pelo conselho fiscal, e que estão à disposição todas as 

notas fiscais para qualquer dúvida a ser dirimida, como segue: Resumo da Movimentação – 2º 

(segundo) Semestre de 2016 (dois mil e dezesseis), saldo de junho/16 – R$ 96,49 (noventa e seis 

reais e quarenta e nove centavos); Receitas de Julho/16 – R$ 2.490,41 (dois mil quatrocentos e 

noventa  reais e quarenta e um centavos); Despesas de Julho/16 – R$ 1.849,51 (hum mil oitocentos 

e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos); Saldo de Julho/16 – R$ 737,39 (setecentos e 

trinta e sete reais e trinta e nove centavos); Receitas de Agosto/16 – R$ 525,00 (quinhentos e vinte e 

cinco reais); Despesas de Agosto/16 – R$ 1.223,46 (hum mil duzentos e vinte e três reais e quarenta 

e seis centavos); Saldo de Agosto/16 – R$ 38,93 (trinta e oito reais e noventa e três centavos); 

Receitas de Setembro/16 – R$ 909,00 (novecentos e nove reais); Despesas de Setembro/16 – R$ 

270,97 (duzentos e setenta reais e noventa e sete centavos); Saldo de Setembro/16 – R$ 676,96 

(seiscentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos); Receitas de Outubro/16 – R$ 3.844,06 

(três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos); Despesas de Outubro/16 – R$ 4.056,57 

( quatro mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos); Saldo de Outubro/16 – R$ 464,45 

(quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos); Receitas de Novembro/16 – 

R$ 2.850,78 (dois mil oitocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos); Despesas de 

Novembro/16 – R$ 1.479,64 (hum mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro 

centavos); Saldo de Novembro/16 – R$ 1.835,59 (hum mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta 

e nove centavos); Receitas de Dezembro/16 – R$ 230,00 (duzentos e trinta reais); Despesas de 

Dezembro/16 – R$ 1.085,00 (hum mil e oitenta e cinco reias); Saldo de Dezembro – R$ 980,59 

(novecentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos).  O tesoureiro explana os valores, e se 

coloca à disposição para apresentação de notas e explicações. O coordenador Peixoto coloca em 

discussão a prestação de contas e coloca para aprovação, a mesma é aprovada por unanimidade 
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pelos patrões. O coordenador passa a palavra para o atual Diretor Campeiro da Décima Segunda 

Região Tradicionalista, Valdirzinho, o mesmo saúda a todos, faz a sua despedida da coordenadoria 

e entrega a diretoria da campeira, e relata que quando iniciou seria só para substituir o diretor Odair, 

que acabou falecendo e assumiu na integralidade por dez anos, agradece aos patrões e ao 

coordenador pela confiança nele depositado. O Coordenador Peixoto se despede e agradece a 

parceria de todas as entidades nestes 7 (sete) anos, e pede o apoio a nova coordenadoria, desejando 

um bom trabalho que ao final de 2017 (dois mil e dezessete) todas as metas traçadas sejam 

realizadas.  Agradece o MTG na pessoa do presidente Nairioli, também aos conselheiros Martim, 

Moises e Firmo, assim como as prendas e peões. Para dar início a Posse da Nova Coordenadoria, 

Sr. Jorge Peixoto, faz a leitura da nominata dos Integrantes para a Coordenaria Regional da Décima 

Segunda Região Tradicionalista, Gestão 2017 (dois mil e dezessete): Coordenador: Fabiano Vencato, 

Vice Coordenador: Rafael Santos, 1ª (primeira) Secretaria: Antônia de Almeida, 2ª (segunda) 

Secretaria: Michele Lang Nunez, 1º (primeiro) Tesoureiro: João Francisco Machado da Silveira, 2ª 

(segunda) Tesoureira: Justina Menegaz Leite, Diretora Cultural: Márcia Monteiro, Assessora Prendas 

e Peões: Mariana Soares, Diretora Cultural Junior: Gabriela Alves de Oliveira, Diretor Artístico: 

Alessander Nunez, Assessores de Danças Tradicionais: Edna Machado, Thiago Mello, Assessor de 

Danças Campeiras: Diego Muller, Assessor de Danças Gaúchas de Salão: Jeferson Ennes, Assessor 

de Chula: Marcelo Ortiz , Assessor de Declamação: Luciana Ávila, Assessor de Intérprete Vocal e 

Violão: Daniel Lima, Assessor Musical e Instrumental: Robson Paines, Diretora Artística Junior: 

Amanda Nunes, Diretor de Eventos: Daniel Zardo, Assessora de Cerimonial e Protocolo: Sandra 

Bartosiak, Assessor de Operações: Elói Tavares, Diretor de Comunicações: Renato Kruel, Diretor de 

Relações Institucionais: Silvio Delavequia, Diretor Campeiro: Jeferson Gonçalves, Vice-Diretor 

Campeiro:  Adair Machado , Secretária campeira:  Cinara da Rosa, Assessores Campeiros: Marcos 

Daniel Welch, Cleber Reis, Allison Reis, Thiago Castro, Julio Amorim, Luiz Eduardo Scherer, 

Fernando Almeida, Oswaldo Silva, João Batista Oliveira, José Almeida, Diretora Campeira Junior: 

Emily Zahner, Diretor de Acampamentos: Éder Zahner, Diretor de Cavalgadas: Beno Alves da 

Silveira, Diretor de Esportes: José Everton Prates, Assessoria de Tava e Tetarfe: José Dias, 

Assessoria de Bocha: Miguel Garcia, Diretora Jovem: Laura Albano, Vice-Diretora Jovem: Marina 

Otharan, Diretor Jurídico: Gelson Descovi Vargas, CONSELHO FISCAL 12ª RT (décima segunda 

região tradicionalista) – 2017 (dois mil e dezessete): Jorge Ferreira Peixoto, Régis Blessma, Valéria 

Albano, Suplentes: Adão Varallo Moraes, Leandro Lautert, José Lang, CONSELHO DE ÉTICA 12ª 

RT (décima segunda região tradicionalista) – 2017 (dois mil e dezessete): Liane dos Santos Peixoto, 

Maria de Lourdes Monteiro, Nilo Proszek, Suplentes: Ito Marques, Fátima Maria Otharan Soares, 

Ociran Freitas. Os presentes prestam o juramento, e se dá por empossada a nova coordenadoria da 

12ª RT (décima segunda região tradicionalista). Na sequencia o ex-coordenador Jorge Peixoto passa 

os trabalhos ao novo Coordenador Fabiano Vencato. Fabiano Vencato, incialmente agradece aos 

patrões pela presença, e de imediato passa a palavra ao presidente do MTG Nairioli, que saúda a 

todos, deseja muita saúde, pois com saúde encontramos as soluções com discernimento para 

enfrentarmos os problemas, pois o ano de 2017 (dois mil e dezessete) é um ano desafiador, pois a 

economia nos coloca muitas dificuldades, mas com união e harmonia dará o norte para soluções 
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necessárias. Deseja muito trabalho e paz e coloca-se a disposição como tradicionalista e amigo. 

Também destaca os eventos do ano e fala sobre o calendário tradicionalista, refere-se a Rolante, 

sobre a festa campeira, que apesar da tragédia, está empenhada em realizar a festa, com muita 

tristeza e angustia, mas todos estão empenhados e solidários em ajudar. E deseja novamente muita 

paz e união para que os trabalhos se concretizem. Retornada a palavra ao Coordenador, agradece 

mais uma vez a todos os patrões, que em dezembro/16 confiaram o voto, mas em especial ao Jorge 

Peixoto, e uma pessoa especial que não está mais entre nós, Ana Aguiar, e também ao ex-

Coordenador Mario Monteiro que infelizmente não está mais entre nós, mas que muito incentivou sua 

vida tradicionalista, e pede uma salva de palmas a sua esposa, pois ela é a base do tradicionalista 

que assume esta coordenadoria hoje. Djalma e Paulo representantes da Prefeitura Municipal de 

Esteio, agradecem a região o pelo espaço para divulgação do evento e desejam sucesso a nova 

coordenadoria, e explanam sobre o 3º Esteio da Poesia Gaúcha, evento criado para comemorar o 

aniversário da cidade de esteio. Ocorre dia 11/03/17 na casa de cultura Lufredina Araujo Gaya em 

Esteio. O Coordenador Vencato, apresenta a nova Patronagem do GPF Aldebarã gestão 2017 (dois 

mil e dezessete). Na sequência, fala sobre algumas alterações no encontro, uma delas é a equipe de 

recepção, que entregará na chegada ao patrão da entidade a placa com o nome da sua entidade, e 

que a partir de hoje não há mais lugares determinados, isso proporcionará uma integração maior entre 

as entidades. E fala sobre a ativação do conselho de vaqueanos. Também foi criado o site da 

coordenadoria, tínhamos antes um blog, e entendemos que este site trará maiores informações as 

entidades, como datas de eventos, atas dos encontros, contatos. Agradece a presença do Vereador 

de Canoas Cezar Paulo Mossini, e destaca que sempre é bom ter um representante do governo 

municipal. Dando continuidade à pauta, o Coordenador passa a palavra aos Diretores da Nova 

Coordenadoria, iniciando pela Sra. Marcia Monteiro que agradece a confiança na indicação de seu 

nome para diretoria de cultura e diz que conta com seus assessores para desempenhar as funções 

na sua diretoria. O senhor Alessander Nunez: agradece sua indicação a diretoria artística e de seus 

assessores, e destaca que já foi solicitado ao MTG através de um oficio entregue no 65º (sexagésimo 

quinto) Congresso Tradicionalista Gaúcho, ocorrido a poucos dias em Bento Gonçalves, para que a 

12ªRT  (décima segunda região tradicionalista) sedie a nossa inter regional do ENART (Encontro de 

Arte e Tradição Gaúcha), caso não sejamos escolhidos nossos participantes deverão se dirigir a 7ª 

RT (sétima região tradicionalista), nós temos duas cidades que podem realizar que são Canoas e São 

Leopoldo. Daniel Zardo, Diretor de Eventos, agradece sua indicação à diretoria, e promete 

desempenhar seu papel baseado na ética e disciplina como manda o regulamento do MTG e coloca-

se à disposição de todas as entidades para seus eventos. Silvio Delavequia, Diretor de Assuntos 

Institucionais:  agradece sua indicação à diretoria, e diz que seguirá bons exemplos, que através de 

muitas pessoas, como Jorge Peixoto, Martim, Tio Blum, Tio Ito, Sassá e muitos tantos, incentivam a 

nossa participação no tradicionalismo. Jeferson Gonçalves, Diretor Campeiro, agradece a indicação 

e destaca a importância do trabalho a ser realizado. Tio Beno, Diretor de Cavalgadas agradece sua 

indicação e principalmente aos cavaleiros que sempre se fazem presentes. Prates, Diretor de 

Esportes, saúda a nova coordenadoria e agradece ao Peixoto pela oportunidade a ele concedida 

anteriormente e neste ano vai contar com as assessorias, o que proporcionará que sempre haja 
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presença do departamento de esportes em todos os eventos. Laura e Marina, Diretoras Jovens, 

agradecem a indicação e falam sobre reativação do Departamento Jovem, e já destacam o primeiro 

evento projeto Parceiros pela Paz. O Coordenador Fabiano Vencato, fala sobre a entrega do 

calendário do primeiro semestre, e solicita aos Patrões que ainda não enviaram suas programações 

para que enviem e assim sejam incluídos e divulgados seus eventos no site da região e no calendário 

do segundo semestre deste ano. Os eventos enviados estarão mensalmente no Informativo Regional, 

Tchênforma. Solicita também que as entidades que realizam rodeios campeiros, que informem à 

Secretaria da Região, para que os mesmos sejam informados ao MTG e ao Ministério Público até 

19(dezenove) de janeiro do corrente ano, pois corre o risco do rodeio ser cancelado. A respeito da 

Seletiva Campeira: estamos com 50 (cinquenta) inscrições até o momento, e estamos preocupados, 

pois a seletiva tem gerado muitos gastos e prejuízos, pois temos outros eventos que também geram 

gastos, como a ciranda de prendas. O Vice Coordenador Rafael realizou alguns cálculos, e 

apresentou uma previa que para ser viável o evento deveremos ter no mínimo 130 (cento e trinta) 

inscritos a R$ 200,00 (duzentos reais) e explanou as despesas. O evento que totaliza R$ 26.000,00 

(vinte e seis mil reais). O Coordenador Vencato, destaca que não somos contra a seletiva e que 

inclusive irá trazer no mês de março a regulamentação para Seletiva Campeira (SECAMP) para que 

seja aprovada. O Coordenador coloca em votação para que a seletiva referente ao FECARS 2017 

não se realize, e que a coordenadoria possa somente nesta edição da Festa Campeira indicar os 

participantes a fim de não onerar as entidades, pois se realizarmos a seletiva o prejuízo irá ser rateado 

com as entidades participantes. A patroa Bete fala sobre os campeiros novos, que acha que não ter 

chance na indicação e que não possui recursos para ratear as despesas. O Vice Coordenador Rafael 

diz ser totalmente favorável a seletiva, porem a região não pode arcar com o prejuízo e comprometer 

um orçamento que não está disponível em caixa, sobre o critério de indicação diz que a coordenadoria 

analisará as fichas inscritas e comtemplará todas as entidades inscritas. Ataíde, pergunta qual o 

critério na ficha que determinará a escolha. Jeferson, responde que será o histórico na região. 

Coordenador Vencato diz que a votação é para a realização ou não do evento, a partir dessa decisão 

iremos atrás das alternativas para baixar o custo caso os Patrões optem pela realização. A votação 

ficou empatada de 6 (seis) a favor e 6 (seis) contra a realização, como critério de desempate o voto 

é do Coordenador, que vota pela NÃO realização da seletiva, ou seja, para o FECARS 2017 (dois mil 

e dezessete) será através de indicação.  No dia 03 (três) de março de 2017 (dois mil e dezessete) 

será realizado um jantar no DTG (Departamento de Tradições Gaúchas) Morada de Guapos, para 

custear a FECARS (Festa Campeira do Rio Grande do Sul), cujo os convites já estão à disposição 

com a secretária Antônia e devem ser retirados ao final do Encontro. O próximo encontro de patrões 

ocorrerá no dia seis de março de dois mil e dezessete. O Coordenador 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.  


