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Ata 04/2018 – Ao sétimo dia do mês de maio 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 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 é aprovada sem correções e por 
unanimidade. Após foi apresentado às novas Patronagens das seguintes 
Entidades:  CTG Brazão do Rio Grande, CTG Alma Crioula, DTG Tropeiros do Ouro 
Negro e DTG Morada de Guapos e lido as correspondências recebidas: convite 
para o Show de gravação do DVD do Grupo Musical Recuerdos de Milonga no dia 
19/05 no GAG Piazitos do Sul, convite do CCT Rancho Crioulo para show com os 
Monarcas no dia 17/05, correspondência do CTG Chama Nativa autorizando a 
participação da Sra. Rossana Dille dos Reis, Primeira Secretária desta Entidade, 
neste Encontro de Patrões. Com a palavra o Coordenador Vencato, que saúda a 
todos e fala sobre a reunião realizada no MTG dia 05/05 sobre o FEDAGAN e 
FEDACHULA, que a nossa Região se habilitou para sediar estes eventos na cidade 
de Canoas, que disputou com as cidades de Antônio Prado e Caxias, e saímos 
como ganhadores. Então a nossa 12ªRT será a responsável pelo evento do  5ª 
Edição do FEDAGAN e 4ª edição da FEDACHULA nos dias 13 e 14 de outubro na 
cidade de Canoas. Ainda sobre estes eventos, em uma reunião informal desta 
Coordenadoria, o nosso Vice Coordenador Silvio, indicou o nosso Assessor de 
Danças Campeiras Sr. Marcelo da Rosa e sua Esposa Marinei Oliveira da Rosa 
para casal Presidente da Comissão Organizadora deste evento. Após consulta aos 
Patrões, e com a indicação aprovada por unanimidade, o Coordenador oficializa e 
entrega as rédeas ao casal Presidente para a realização destes Festivais, que a 
principio serão realizados nas dependências da Ulbra. Com a palavra Marcelo da 
Rosa, saúda a todos os patrões e demais presentes, e agradece a indicação em 
seu nome e de sua esposa, para coordenar um evento desta magnitude, fala sobre 
sua história tradicionalista dentro do movimento através da dança, avaliações  de 
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rodeios, dentre outros, então se compromete em fazer todo esforço possível para 
que este evento seja realizado com muita excelência, para inclusive, termos a 
cidade de Canoas como sede fixa destes dois eventos. 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 passando a palavra as Prendas 
Gabriela, Beatriz e Alexandra que irão participar e representar a nossa 12ªRT no 
48ªCiranda Cultural de Prendas fase estadual nos dias 17,18 e 19 de maio na 
cidade de Campo Bom. As Prendas convidam todos os Patrões e suas entidades a 
prestigiar o evento. O Coordenador Vencato reforça a importância para as 
concorrentes na hora das provas, de contarem com a presença de pessoas 
conhecidas torcendo e apoiando. Comenta também sobre o Entrevero Cultural de 
Peões que ocorreu em abril na cidade de Novo Hamburgo, que teve a participação 
do nosso Guri Farroupilha Ivan Lucas e do Piá Farroupilha Israel, que 
representaram muito bem a nossa 12ªRT, agradece aos dois pelo empenho e 
dedicação. Sobre a Ciranda Cultural de Prendas e Entrevero Cultural de Peões fase 
Regional, informa que as provas serão realizadas nos dias 23 e 24 de junho e dia 
30 de junho o Fandango Regional com o resultado do Concurso no CTG Estância 
Gaúcha, que as inscrições são até 15 de maio, através do site da região. Informa 
ainda que serão 10 convites para fandango por Entidade, que seguirá com o 
mesmo critério do ano passado, para pontuação na lista destaque, ou seja, a 
entidade que vender 10 convites ganha 15 pontos, quem vender 9 convites para 
baixo, obterá o numero de pontos relativo ao numero de convites vendidos, e 
ressalta que, mesmo que a Lista Destaque seja extinta no MTG, será mantida na 
Região. Também será distribuída para as entidades uma rifa, que foi elaborada 
para recuperar o valor empregado pela Região na Fecars/2018, que terá seu 
sorteio durante o Fandango Regional, justifica também que o Jantar Baile da 
Região, que estava marcado para dia 05 de maio, foi canelado devido a pouca 
quantidade de convites vendidos. O Coordenador lembrou que as proposições 
aprovadas no CONGREGARE do ano passado, dentre elas o Relatório de 
Atividades Tradicionalista, entra em vigor em 2018 e que no próximo encontro será 
fornecido o modelo. Este relatório deverá ser entregue pelas Entidades para a 
Coordenadoria em novembro, juntamente com os certificados de participação dos 
eventos.  Sobre a Cavalgada Regional, informa que a partir de agora será 
denominada Cavalgada Regional Beno Alves da Silveira, em memória do saudoso 
tio Beno. O Coordenador fala sobre as Eleições para Coordenadoria, que também 
foi aprovado no CONGREGARE e no nosso Regimento Interno, que será realizada 
 



MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO 
12ª Região Tradicionalista 

Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Nova Santa Rita 

Pingo, churrasco e chimarrão, gaúcho em qualquer chão. 
 

 
 
 
 
dentro do CONGREGARE. Sobre o novo evento criado, o Abertinho de Esportes, o 
Coordenador fala que este evento foi criado para os Campeiros Mirins e Juvenil, 
com disputas na bocha, truco, tava, vaquinha parada, e que será realizado no mês 
de outubro. Também foi criada a categoria pré-mirim para o Enartinho, após 
verificação da participação de crianças com idade menor do que mirim, ou seja, 
abaixo de 7 anos, que não era justo a avaliação pois a mirim vai até 12 anos. O 
coordenador comenta que para as eleições para presidente do MTG/2019, já tem 
uma chapa lançada, da Sra. Elenir, que é a atual Vice-Presidente, e que o Sr.Nairo, 
atual Presidente, irá concorrer a reeleição para 2019, a pedido de muitos 
coordenadores e inclusive pela 12ªRT, que irá colocar um ônibus a disposição para 
apoiar a candidatura. O Patrão Freitas do GAG Piazitos do Sul pergunta se a nossa 
região está aberta a ouvir a outra chapa. O Coordenador responde que se a nossa 
região for procurada, abrirá o fórum de debates para a outra chapa, porém saliente 
que a Coordenadoria apoia a candidatura do Nairo. Sobre a Seletiva Campeira que 
teve sua primeira etapa no rodeio de Nova Santa Rita dias 21 e 22 de abril, foi 
distribuída aos Patrões a lista classificatória, caso haja alguma duvida, salientando 
que os 10 participantes da Fecars/2018 não participaram desta primeira etapa 
devido estarem na condição de classificados direto para a segunda etapa. Sobre o 
cartão tradicionalista que é obrigatória apresentação nos rodeios dentro da 12ªRT, 
também esta acontecendo de entidades com anuidade atrasada estarem 
participando destes rodeios, o coordenador solicita que a entidade que estiver 
realizando o rodeio devem pedir a lista atualizada das entidades com a anuidade 
em dia com o MTG, e salienta que, quando estiver presente e presenciar tais fatos 
não impedirá  a participação, porém irá abrir processo administrativo contra a 
entidade. A Patroa Beti fala que entende que a coordenadoria precisa estar 
presente e tomar as providências, pois ela como entidade não vai impedir de uma 
entidade a participar. O Coordenador determina que a entidade deva encaminhar a 
lista com os nomes das entidades participantes, porém o cartão tradicionalista 
deverá ser apresentado por todos os participantes na hora do rodeio e em todas as 
modalidades. Com a palavra o Diretor Artístico da 12ªRT Sr. Ronaldo Polhman que 
cumprimenta a todos se apresentando e lendo a nominata dos seus assessores 
artísticos, colocando todos a disposição para eventos nas entidades. Na sequencia 
destaca as datas importantes a serem repassadas pelos patrões aos seus 
departamentos artísticos, como segue:  dia 23/06- 1ºCefor Básico no CTG 
Tropeiros do Ouro Negro em Canoas, inscrições até 15/06 pelo site do MTG; dia 
15/07- 2ºCefor Básico em Santa Cruz; dias 23 e 24/06 – 3ªFormação de Posteiros 
Artísticos  no CTG Chama Nativa em Esteio; dia 14/07 – Regional do Enart e 
2ºBaile a Moda Antiga no CTG Independência Gaúcha em Esteio; dias 21 e 22/07- 
Capacitação de Novos Instrutores de Danças II Módulo em Santa Maria; dias 03,04 
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e 05/08 – Cefor Avançado em Erechim; dias 25 e 26/08 – 1ªInter Regional do Enart 
em Campo Bom; dias 01 e 02/09- 3ºMódulo de Capacitação de Instrutores; dias 13 
e 14/10 – FEDAGAN e FEDACHULA em Canoas; dias 20 e 21/10 – Enartinho no 
DTG Morada de Guapos em Canoas; dias 01 e 02/12 –Último Módulo de 
Capacitação de Instrutores em Santa Maria. Com a palavra o 1ºPeão do CTG 
Chama Nativa, que agradece a participação das entidades no rodeio da entidade, e 
relata que ocorreu alguns erros nas planilhas, que solicitou ajuda ao Dir. Artístico 
Ronaldo para revisão e coloca-se a disposição para dirimir quaisquer duvidas nas 
avaliações. Ronaldo ainda salienta que as inscrições para a Regional do Enart são 
até dia 07/07 através do site da região, e no dia 07/07 a diretoria receberá 
pessoalmente as inscrições, em uma entidade a ser informada, e logo após o 
encerramento das inscrições será realizado o sorteio da ordem de apresentações. 
Fala também que, a fim de padronizar as apresentações dos grupos de dança, as 
mesmas serão realizadas com pen-drive. Por fim informa que já estão disponíveis  
as planilhas do Enart 2017 para as entidades que participaram. Nada mais a tratar, 
o Coordenador  define que o próximo encontro será no dia quatro de junho 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. 

 


