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Ata 09/2017 – Aos quatro dias do mês de setembro 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 sétimo 
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 CTG Estância de Sapucaia, CTG Chama 
Nativa e CTG Domadores do Rincão. O coordenador parabeniza a todos e deseja sucesso 
em suas gestões. Foi apresentado também a nominata da nova patronagem do CTG 
Estância de Sapucaia. Eventos dos CTGs: O CTG Sinuelo da Feitoria convida para o 14º 
Rodeio Artístico e Escolar que ocorrerá nos dias quatro e cinco de novembro na Sede do 
CTG em São Leopoldo. O coordenador inicia a reunião falando do falecimento do tio Beno 
e expressa o sentimento de todos por essa perda tão significante para a nossa Região. A 
Patroa Laíne solicitou a palavra para informar e agradecer aos Patrões sobre ser a Primeira 
Prenda do Estado a ser habilitada como Narradora do MTG. O coordenador a parabeniza e 
diz que com certeza iremos utilizar os seus serviços. A terceira Inter Regional do Enart, será 
realizada na cidade de Canoas, nos dias 21 e 22 de outubro, o coordenador lembra a todos 
os patrões que no início do ano em reunião realizada com os representantes dos CTGs que 
terão grupos de dança na Inter, reunião essa que ocorreu no CTG Domadores do Rincão, 
ficou combinado que cada grupo contribuiria com R$1.500,00. O coordenador informa que 
a primeira parcela deve ser 29 de setembro e a segunda em 10 de outubro. O aporte 
financeiro que a Prefeitura de Canoas havia prometido, já foi realizado. O coordenador 
informa que o Sr. Silvio Delavechia é o Presidente da Comissão Executiva, Sr. Jorge Peixoto 
o Vice-Presidente, Sra. Claudia do CTG Tapera Velha é a tesoureira e Sandra Bartosiak é a 
secretária. No final de setembro o material de propaganda já estará pronto, a fim de já 
divulgarmos no evento de Giruá. Foi feito um pedido especial às entidades que não terão 
grupos de danças ou outros representantes na Inter, para que participem e prestigiem o 
Evento. Ocorreu no CTG Tapera Velha houve uma Classificatória do ENECAMP na categoria 
TRUCO CEGO, com a seguinte classificação: 1º – Os Quaraí – CTG Mata Nativa, 2º- Laço de 
Espora – CTG Mata Nativa. A bocha 48 será realizada no dia 01 de outubro no Parque do 
trabalhador de São Leopoldo, inscrições pelo e-mail esportes.12rt@gmail.com. Truco de 
amostra, solo, tava e tetarfe deverão enviar as fichas de inscrição até dia 25/09 para 
analisar-se se haverá necessidade de classificatória. O diretor Campeiro Jeferson fala sobre 
a 2ª Etapa da SECAMP, que será dia 02 de novembro na cidade de Esteio, decidiu-se realizar 
junto a Festa do Cavalo Campeiro, a fim de unir forças e de realizarmos anualmente os 
eventos juntos. Apresentou-se a prestação de contas da festa campeira: Total de Entradas 
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R$64.940,00 (inscrições e patrocínios), total de saídas R$64.234,00, lucro: R$706,00. No 
mês de agosto foi realizado o 24º seminário de patrões no DTG Tropeiros do Ouro Negro. 
Foram realizados uma palestra e um torneio de bocha. Foi entregue também o Troféu 
Destaque Tradicionalista 2017. Representando a Cidade de Canoas: Sra. Marcia Monteiro 
e Sr. Jeferson Gonçalves. Na cidade de Nova Santa Rita, o coordenador chama a Patroa 
Laíne para recebê-lo, pois a mesma não pode estar presente no Seminário e o Sr. João 
Batista. Em Esteio, Sr. Djalma Pacheco e Sr. Anderson dos Santos. Em Sapucaia do Sul Sra. 
Antônia de Almeida e Sr. Amarante Goulart. São Leopoldo: Sr. Jaime Fontoura e Sr. José 
Carlos. O coordenador agradeceu a todos pela compreensão na troca de última hora do dia 
do encontro de patrões. No dia 25/11, às 14h, será realizado o Primeiro Seminário de 
Secretarias das Entidades em local a definir, onde as entidades que tem interesse em sediar 
o evento devem manifestar-se. Resultado do Evento da fase Regional do Enart, que ocorreu 
no dia 15 de julho no CTG Tropeiro das Coxilhas: 465 Ingressos vendidos totalizando 
R$4.650,00. Copa R$1.929,00. Total de arrecadação: R$6.579,00. Total de despesas: 
R$5.943,32, Total líquido, R$635,68. Semana Farroupilha: Aberturas nos cinco municípios 
da região em 13 de setembro e encerramento em 20/09, com exceção de Canoas que 
iniciará dia 09. O patrão Alvanir, pede a palavra, emocionado fala da perda do Tio Beno e 
agradece aos 27 cavaleiros que foram a Mostardas fazer a busca da Chama, onde pela 
primeira vez, os certificados foram entregues no Piquete Memórias do Passado. O 
coordenador informa que no dia 22 de setembro haverá uma reunião com todos os 
cavaleiros da 12rt para escolha do novo diretor de cavalgadas, diretor esse que terá muito 
trabalho pois terá que desempenhar um trabalho à altura que o Tio Beno desempenhava, 
é solicitado inclusive que a Cidade de São Leopoldo participe dessa escolha, pois o objetivo 
é agregar todos os cavaleiros. Devido à colisão de datas com o Evento de Giruá, o Enartinho 
teve que ter sua data alterada, impossibilitando assim, a realização no CTG Independência 
Gaúcha que já possui evento nos dias 14 e 15 de outubro, os CTG Mata Nativa e Domadores 
do Rincão ofereceram-se para sediar o evento. Foi realizado um sorteio e o Enartinho 
ocorrerá na cidade de Canoas com o CTG Mata Nativa. O Tchê Encontro ocorrerá na cidade 
de Giruá, nos dias 07 e 08 de outubro, a Região alugou um ônibus, o valor será de R$100,00 
por pessoa, com alimentação inclusa. O coordenador informa que o próximo encontro de 
patrões ocorrerá no dia dois de outubro 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, Antônia de Almeida, 1ª Secretária Regional e por Fabiano 
Vencato Coordenador Regional.  

 
 
______________________________                       ______________________________ 
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