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Ata 10/2018 – No segundo dia do mês de dezembro 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 
Vice-Presidente de Administração e Finanças do MTG Sra. Elenir de Fátima Dill 
Winck, 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, pelo Conselheiro Secretário da 
Junta do Fiscal do MTG Paulo Vargas, pela Primeira Prenda da 12ªRT Amanda 
Faleiro, pelo Peão Farroupilha da 12ªRT Matheus Zanetti, pelo 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. Na sequencia foi lida as correspondências recebidas: 
correspondência do Centro de Pesquisa da Cultura Gaúcha Gerciliano Alves de 
Oliveira reafirmando o nome do Sr.Fabiano Vencato para Coordenador da 
12ªRegião Tradicionalista para gestão 2019, assinada pela Patroa Márcia Monteiro 
e com endosso das seguintes entidades: GT Sepé Tiaraju, Associação dos 
Cavaleiros Sem Fronteira, DTG leão da Serra, CCt Rancho Crioulo, GPF Aldebarã, 
GAG Piazitos dos Sul, CTG Estância de Sapucaia, CTG Tropeiro das Coxilhas, 
CTG Tapera Velha, CTG Alma Crioula, CTG Domadores do Rincão, CTG 
Independencia Gaúcha, CTG Tropeiros da Amizade, CTG Sovéu de Ouro, CTG 
SInuelo da Feitoria, CTG Esteio da Tradição, CTG Tio Lautério, PQTMemórias do 
Passado, CTG Quero-Quero, CTG Herança Farroupilha, Associação Luis Müller, 
DTG Morada de Guapos, Piquete Amorim, DTG Figueira Velha e CTG Chama 
Nativa. Com a palavra o Coordenador Vencato, que inicia o encontro 
parabenizando a todos pela passagem da Semana Farroupilha, destaca as  
Cidades de Sapucaia e São Leopoldo pelos desfiles, parabeniza o Prefeito de 
Sapucaia do Sul por ter recebido a 1ªPrenda Juvenil no palco sendo reconhecida 
como autoridade tradicionalista. Em São Leopoldo destaca õ Patrão Jaime do CTG 
Tio Lautério que alcançou a bandeira da 12ªRT ao Guri Farroupilha que estava a 
cavalo no desfile a cavalo e também a cordialidade em que a gestão de prendas e 
peões foram tratados pela organização. Em Canoas as prendas foram chamadas 
para o palanque, mas o peão regional que estava  presente  não  foi  chamado, o 
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coordenador solicita explicações da AETC sobre o ocorrido. Na sequência faz uma  
homenagem as Secretárias desta Coordenadoria Regional pela passagem do Dia 
da Secretária. Agradece a Patroa Márcia Monteiro do CPCG Gerciliano Alves de 
Oliveira por ter apresentado novamente este coordenador para a próxima gestão 
ano 2019. Passada a palavra a  Vice-Presidente de Administração e Finanças do 
MTG Sra. Elenir de Fátima Dill Winck, que saúda a todos os tradicionalistas 
presentes, faz  um rápido relato de sua vida  junto ao tradicionalismo, e se 
apresenta como candidata para presidir o MTG em 2019, destaca que o atual 
Presidente do MTG fez um acordo no qual se afastaria para dar lugar aos demais 
da administração, que está se preparando desde lá, mas que no ano passado, 
mediante a pedido de vários coordenadores pela reeleição do atual presidente, não 
concorreu, porém deixou registrado que seria candidata para gestão 2019. 
Parabeniza o dia da Secretária e destaca que o mês de outubro é mês da 
campanha do combate ao câncer de mama, faz um apelo que as mulheres se 
atentem aos exame e finaliza pedindo o apoio desta coordenadoria nas eleições 
para diretoria do MTG. 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 destaca os próximos compromissos que temos na agenda, que são: 
dia 06 de outubro a 86ª Convenção Tradicionalista Extraordinária na ASMC as 9hs, 
que terá os temas que não entraram na 85ªConvenção, o Coordenador pede a 
participação dos patrões, mesmo sem direito a voto, para já saberem das 
alterações para administrar suas entidades. Dias 12,13 e14 de outubro no Centro 
Olímpico Municipal de Canoas a partir das 13h30min a realização do 5º FEGADAN, 
4º FEGACHULA, 17ª Edição do acampamento da Juventude, e 28º TCHE Encontro 
da Juventude, este último no salão da Igreja São Cristóvão no Bairro Igara. Dias 20 
e 21 de outubro na ASMC será realizado os Festejos de aniversário de 52 anos da 
nossa 12ªRT, com a 15ªEdição do Enartinho, 1ªEdição do Abertinho de Esportes, 
14ªCavalgada Beno Alves da Silveira e o Jantar Baile. No dia 27 de outubro na 
Cidade de Bento Gonçalves será comemorado os 52 anos do MTG, no CTG Laço 
Velho, com a entrega do Troféu João de Barro para três tradicionalistas da 12ªRT e 
a Outorga da Orcav a catorze cavaleiros da 12ªRT. Ainda com a palavra o 
Coordenador parabeniza a Cidade de Esteio pela belíssima cerimonia de abertura 
da Semana Farroupilha. O Sr.Gilnei representante da Associação Cavaleiros sem 
Fronteiras, fala sobre a cavalgada a Iraí em busca da chama, de como é gratificante 
participar destes momentos. O Vice-patrão Alvanir do Piquete Memórias do 
Passado, participa a todos que foi homenageado pela Prefeitura de Sapucaia  do  
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Sul pelos serviços prestados ao tradicionalismo. A Patroa Claudia do CTG Tapera  
Velha, fala que São Leopoldo teve um desconforto por ter duas chamas no desfile, 
comenta que devemos tentar unir os cavaleiros. O Patrão Jaime do CTG Tio 
Lautério, também comenta que há dois anos tentou unir os cavaleiros, mas não 
conseguiu, houve uma divisão e hoje tem 2 cavalarias. O Coordenador fala que 
deseja fazer o regulamento da diretoria de cavalgada para o próximo ano. O Patrão 
Rodrigues do CTG Mata Nativa, fala sobre a semana farroupilha de Canoas, que 
em sua opinião a administração da Prefeitura deveria deixar as entidades 
coordenar as atividades da Semana Farroupilha. Sobre este ultimo assunto o 
Coordenador diz que o problema de Canoas é que houve muitas criações de 
piquetes não filiados, e vê isso como um dos motivos da semana farroupilha de 
canoas estar sem organização, fala também que a relação com a Prefeitura de 
Canoas e esta Coordenadoria ser muito boa. Com a palavra o Diretor de Esportes 
Campeiros Sr.Prates, realiza a prestação de contas dos esportes campeiros, 
convida a todos para o 3ºENECAMP que acontece junto ao 27ºAberto de Esportes 
na cidade de Tupanciretã dias 10 e 11 de novembro, comenta que a 12ªRT irá 
pagar a alimentação, o transporte e dará uma camisa aos classificados, e convida 
também, para o jantar que os campeiros irão realizar no dia 11 de outubro no CTG 
Tapera Velha. Nada mais a tratar, o Coordenador define que o próximo encontro 
será no dia cinco de novembro, agradece a presença de todos e depois de dito o 
Lema da Região encerra 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. 

 

  
 
 


