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Ata 06/2018 – Aos dois dias do mês de julho 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, pelo 
Patrão do CTG Independência Gaúcha Rinaldo Trisoldi, pelo Conselheiro do MTG 
Moisés Lanes de Almeida, pelo Conselheiro Presidente da Junta Fiscal do MTG 
Firmo Farias dos Santos, pela Diretora de Cultura da cidade de Esteio Angélica da 
Silveira Collioni, pelo Primeiro Tesoureiro da Décima segunda Região 
Tradicionalista Alessander Nunez, pelo Diretor Jurídico da Décima segunda Região 
Tradicionalista Cezar Paulo Mossini, 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 é aprovada sem correções e por unanimidade. Após 
foi apresentado o novo Prendado Regional gestão 2018/19 da 12ªRT: 1ªPrenda 
Adulta Amanda Faleiro representante do GAG Piazitos do Sul de Canoas; 2ªPrenda 
Adulta Amanda da Rosa da Silva representante do CTG Tropeiros das Coxilhas de 
São Leopoldo; 1ªPrenda Juvenil Amanda Nunes representante do CTG Estância de 
Sapucaia de Sapucaia do Sul; 2ªPrenda Juvenil Amanda Michelotti Pereira 
representante do GPF Aldebarã de Canoas; 3ªPrenda Juvenil Mishely Godoy 
Ferrari representante do GAG Piazitos do Sul de Canoas; 1ªPrenda Mirim Yasmim 
dos Santos Ribas representante do CTG Mata Nativa de Canoas; 2ªPrenda Mirim 
Andhesa Godoy Ferrari representante do GAG Piazitos do Sul de Canoas; 
3ªPrenda Mirim Emily Nicoly Lobato Teixeira representante do CTG Estância de 
Sapucaia de Sapucaia do Sul; 1ªPrenda Pré-Mirim Isadora Goulart representante 
do CTG Domadores do Rincão de Sapucaia do Sul; 2ªPrenda Pré-Mirim Morgana 
Correia dos Reis representante do CTG Tapera Velha de São Leopoldo; 1ªChinoca 
Sandra Alves dos Santos representante do GPF Aldebarã de Canoas; 2ªChinoca 
Inara Franco Coelho representante do CTG Tapera Velha de São Leopoldo; 1ºPeão 
Farroupilha Matheus Zanetti representante do DTG Morada de Guapos de Canoas; 
1ºGuri Farroupilha Augusto Apolo Ferreira Garcia representante do CTG Tropeiro 
das Coxilhas de São Leopoldo; 1ºPiá Farroupilha Ricardo Fernandes Becker 
representante do CTG Mata Nativa de Canoas; 2ºPiá Farroupilha Henrique Apolo 
Ferreira representante do CTG Tropeiro das Coxilhas de São Leopoldo; 3ºPiá 
Farroupilha Nicolas Leal Teixeira representante do CTG Estância de Sapucaia de 
Sapucaia do Sul. Com a palavra o Coordenador Vencato, que saúda a todos os 
presentes, e segue parabenizando a todos da nova gestão, desejando um ano de 
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muito trabalho, contando com o empenho e dedicação de todos, e coloca-se a 
disposição para qualquer situação. Com a palavra a 1ªPrenda Adulta Amanda 
Faleiro, que após saudar os presentes, se apresenta oficialmente colocando-se a  
disposição desta Coordenadoria e de todas as entidades. Fala do 
comprometimento desta gestão, que é trabalhar as nossas bases e fortalecer a 
nossa cultura, fala também da alegria de representar a 12ªRT. Com a palavra o 
1ºPeão Farroupilha Matheus Zanetti que após saudar os presentes, compromete-se 
em representar da melhor forma possível e orgulhar a nossa 12ªRT. Com a palavra 
a Diretora de Cultura Márcia Monteiro que após saudar os presentes, relata que 
está muito feliz pela realização deste concurso com a participação de muitas 
entidades. Retornada a palavra ao Coordenador, o mesmo faz uma correção na 
planilha da Prenda Leticia Mota de Castro, que faltou somar o valor da prova 
escrita, sendo que constou nota 59 sendo a correta nota 61, destaca que, mesmo 
com esta correção, a classificação do concurso não se altera. Já solicitou a 24ªRT, 
que nos avaliou, para a correção na ata que segue para o MTG, e pede desculpas 
ao CTG. Agradece mais uma vez a participação  das entidades na Ciranda e no 
Entreveiro, parabenizando também o departamento de cultura, pelo resgate do 
numero de participantes com as entidades. A 1ªSecretaria convida a 1ªPrenda 
Adulta Amanda Faleiro e o 1ªPeão Farroupilha Matheus Zanetti a fazer parte na 
mesa. Na sequencia é lida as correspondências recebidas: convite do CTG Mata 
Nativa para o Baile de aniversário dos 26 anos da entidade dia 07/07; convite do 
CTG Independência Gaúcha para o Baile da linguiça dia 07/07; convite do CTG 
Sovéu de Ouro para as atividades comemorativas do seu 23ºaniversário dia 28/07; 
Chasque do CTG Domadores do Rincão para a 11ªDoma Cultural e Artística e 
Rodeio de Individuais nos dias 06,07 e 08/07, Chasque do CTG Tropeiro das 
Coxilhas para o XII Rodeio Artístico e Cultural nos dias 25 e 26/08.  Passada a 
palavra ao representante da Loja Redemac de Esteio Sr.Joel Schmith, que veio 
falar sobre o concurso “Meu galpão de cara nova” promovido pelo programa Galpão 
Crioulo, no qual a loja participa desde o ano passado realizando um trabalho de 
valorização cultural.  Não havendo mais nada a ser tratado, realizando-se a 
execução do Hino Rio Grandense e dito o Lema do CTG Independência Gaúcha, o 
Coordenador encerra a primeira pauta deste encontro.  Em segunda pauta, o 
Coordenador inicia solicitando ao Tesoureiro Nunez que apresente o resultado 
financeiro do Fandango Regional e a Prestação de Contas do 1º Semestre de 2018, 
como segue:  Demonstrativo do Fandango Regional, total de entrada R$8.380,00 
(oito mil trezentos e oitenta reais), total de saída R$ 7.184,11 (sete mil cento e 
oitenta e quatro reais e onze centavos), saldo positivo de R$ 1.195,89 (um mil cento 
e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos); Balancete do 1ºSemestre 2018, 
total de receitas R$35.845,23 (trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais  
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e vinte e três centavos), total de despesas R$ 33.950,66 (trinta e três mil 
novecentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), saldo positivo do 
semestre anterior R$135,90 (cento e trinta e cinco reais e noventa centavos), saldo 
positivo para semestre seguinte R$ 2.030,47 (dois mil e trinta reais e quarenta e 
sete centavos). Após explanação do Tesoureiro, o Coordenador coloca em 
discussão e após em aprovação a prestação de contas do Fandango Regional e a 
Prestação de Contas do 1ºSemestre de 2018, sendo aprovadas por unanimidade 
pelos Patrões. Na sequencia o Coordenador fala sobre a nossa agenda que já no 
dia 14/07 teremos a Regional do Enart e II Baile a Moda Antiga no CTG 
Independência Gaúcha com inicio as 8horas, sendo que as 21horas inicia o II Baile 
a Moda Antiga. Ressalta que os individuais também deverão estar presentes, pois 
irão se apresentar no decorrer do baile juntamente com os grupos de danças. O 
sorteio da ordem das apresentações será realizado no dia 07/07 às 20hs no CTG 
Independência Gaúcha, assim como o acerto final dos convites. Sobre os cartões 
tradicionalistas, o Coordenador fala que em agosto será apresentada uma nova 
proposta para emissão do cartão, para que desde modo de mais respaldo e 
segurança aos Patrões na hora de um rodeio e solicita que sugestões sejam 
apresentadas também pelos Patrões. Sobre o Concurso Interno Integrado, fala que 
será dividido em 3 datas, sendo dia 15/07 na Cidade de Canoas no GPF Aldebarã, 
dia 22/07 na Cidade de Sapucaia do Sul no CTG Figueira Velha, e dia 29/07 na 
Cidade de São Leopoldo no CTG Tapera Velha. As entidades que não quiserem 
participar do Concurso Interno Integrado, e preferirem realizar em sua entidade irão 
pagar a comissão avaliadora, não sendo obrigado a requerer uma comissão da 
região, que a Entidade pode fazer por sua conta o concurso. Sobre a Convenção 
Tradicionalista na Cidade de Panambi dia 28/07 o Coordenador que a 12RT tem 
uma proposição e que este evento já terá certificado e vale pontuação, então as 
prendas e peões que pretendem concorrer ao estado deverão estar presentes. 
Nada mais a tratar, o Coordenador  define que o próximo encontro será no dia  seis 
de agosto de dois mil e dezoito. O Coordenador agradece a presença de todos e 
depois de 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. 

 


