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Ata 02/2018 – Ao quinto dia do mês de março 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 
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 após as devidas correções é 
aprovada por unanimidade, também a leitura das correspondências: convite do 
CCT Rancho Crioulo para o Baile com os Monarcas no dia 17 de maio, convite do 
CTG Tropeiro das Coxilhas para o evento  “Nucleo de Fortalecimento da Cultura 
Gaúcha” que será realizado pela 1ª Prenda Amanda da Rosa da Silva e 1ª Prenda 
Mirim Letícia Motta de Castro  que terá como palestrante o Coordenador Regional 
Fabiano Vencato no dia 09 de março as 20horas, Convite do CTG Domadores do 
Rincão para Jantar Baile de posse no dia 17 de março e convite para o inicio do 
curso de fandango dia 11 de março, convite para 1ª cavalgada da lua da AETC-
Associação das Entidades Tradicionalistas de Canoas no dia 24 de março as 19h30 
no Parque Eduardo Gomes, convite do DTG Figueira Velha para as prendas de 
todas as entidades para participar do Baile da Prenda Jovem no dia 11 de agosto, 
Chasque do CTG Tropeiro das Coxilhas para o XII Rodeio Artistico e Cultural dias 
09 e 10 de junho, chasque do CTG Chama Nativa para o 21ºRodeio Nativista de 
Esteio nos dias 28 e 29 de abril, convite do CTG Chama Nativa para o 3ºTorneio de 
Bocha Campeira, Tava e Bocha 48 dia 18 de março, correspondência do CTG 
Estância de Sapucaia autorizando a participação neste encontro do Sr. João 
Francisco M.da Silveira representando a Patroa Maria Elisabete N.Silveira. Não 
havendo mais nada a ser tratado, realizando-se a execução do Hino Rio Grandense 
e dito o Lema do CTG Independência Gaúcha, encerra-se a primeira pauta deste 
encontro. Em segunda pauta, o Coordenador  fala das melhorias que esta fazendo, 
com o  novo modelo de encontro, e que ao final deste encontro faremos uma 
avaliação e votação para permanecer neste modelo ou retornar ao modelo anterior. 
Fala dos livros que recebeu da 26ªregião no Congresso em Esmeralda, coleção 
especial escrita por  Maria Luiza de Carvalho Armando  “O Regionalismo na  
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Literatura e o Mito do Gaúcho no Extremo-Sul do Brasil” Simões Lopes Neto, uma 
edição brasileira comemorativa do centenário da publicação de “Casos do 
Romualdo”,  e que estão sendo distribuídos aos Patrões das Entidades para que 
incluam nos seus acervos. Fala sobre a FECARS em Esmeralda nos dias 15 a 18 
de março, nossa região terá acampamento no lote 10, uma pirâmide de 10x10, 
onde cada participante mais um acompanhante terá gratuito a alimentação, para os 
demais visitantes a alimentação terá um custo de R$10,00, haverá um ônibus para 
o deslocamento de canoas até o acampamento gratuito para os concorrentes e 
membros da coordenadoria, para os demais custo de R$50,00. Relata que a 
estimativa de gastos em Esmeralda será em torno de R$12 mil reais com 
alimentação, transporte de animais e demais despesas pertinentes a ida e volta de 
Esmeralda, que a região ficará com saldo negativo após este evento. O Patrão do 
CTG Raízes Sassá, coloca a entidade a disposição da região para realizar evento 
para levantar fundos. Com a palavra o Diretor Campeiro João, que convida os 
peões para o treino no Piquete Amorim dia 13/03, também neste dia será a entrega 
das camisas, salienta sobre a pilcha a ser usada em Esmeralda, sendo a camisa 
azul da região e lenço vermelho, pois a pilcha será muito cobrada e  deverá ser a 
mais tradicionalista possível. O coordenador convida a todos a irem até Esmeralda 
para prestigiar e torcer por nossos concorrentes que estarão representando a 
12ªRT. Na sequencia fala sobre o aplicativo GALOPE disponível  para a emissão 
da guia GTA. Sobre a Seletiva Campeira o Coordenador informa que a 1ª etapa 
ocorre no 8ºRodeio Estadual de Nova Santa Rita, nos dias 21 e 22 de abril, com o 
valor de inscrição de R$140,00, sendo R$70,00 pagos no momento da inscrição 
junto com a ficha de inscrição que está disponível no site da 12ªRT, de 05 de março 
até 02 de abril, com a assessora campeira Carla, os outros R$70,00 a serem pagos 
no dia do rodeio na hora da inscrição, é necessário dizer que está participando da 
seletiva. O rodeio terá inicio rigorosamente as 7horas. Ainda sobre a SECAMP o 
Coordenador faz a leitura e coloca em aprovação a alteração no regulamento, que 
altera a classificação da seguinte forma: os 10 homens que irão a FECARS/2018 
representando a 12ªRT já estão automaticamente classificados para a 2ªetapa, que 
disputarão com os classificados da 1ªetapa, saindo desta disputa os 10 
classificados para a FECARS/2019, que é aprovado pelos patrões. Sobre o site da 
12ªRT, fala sobre os documentos que estão disponíveis, demonstra como listar a 
ficha de inscrição da seletiva campeira, assim como os demais documentos que 
usamos no dia a dia, como por exemplo a solicitação de cartões, anuidades das 
entidades, prestações de contas, calendários de eventos da região, sobre esta 
ultima solicita que as entidades passem as datas de seus eventos que ficarão 
visíveis na capa do site, e complementa dizendo que o site da região é uma  
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ferramenta de divulgação para todas as entidades.  Com a palavra o Diretor de 
Esportes Prates, fala que em fevereiro participou da reunião em Esmeralda que 
definiu que para participar dos esportes deverão ter carteira do MTG, e que o 
aberto de Tupanciretã a 12ªRT irá criar um projeto para dar suporte a quem for. 
Fala ainda sobre o rodeio de truco realizado pelo CTG Mata Nativa, que teve 32 
participantes, dentre eles, participantes das cidades de Marau, Passo Fundo, 
Tramandaí, Porto Alegre e outras cidades, e que da nossa 12ªRT só 6 participaram. 
Salientou que devemos fortalecer os torneios da nossa região, participar até mesmo 
para aprender, que nos próximos encontros divulgará as datas de oficinas para 
Solo, truco cego e truco de amostra, coloca-se a disposição, também os assessores 
, para ensinar ou tirar quaisquer duvidas sobre esportes campeiros. Com a palavra 
o Assessor de Declamação Paulo Vargas, que agradece o convite da 12ªRT para 
trabalhar a declamação e convida para as oficinas nos dias 12/03, 09/04 e 14/05 
(na segunda 2ªfeira dos meses de março.abril e maio) no CTG Chama Nativa, para 
aprender, treinar e tirar duvidas sobre declamação. O Conselheiro Fiscal Regis 
Blesmann informa que já recebemos o material sobre as obrigações fiscais de cada 
entidade. Conselheiro do MTG Paulo Vargas informa que a ENECAMP e o Aberto 
de Esportes na Cidade de Tupanciretã serão realizados nos dias 09/10 e 11 de 
novembro. Retornada a palavra ao Coordenador Vencato, o mesmo coloca em 
discussão o novo modelo de Encontro de Patrões. João Silveira, representante do 
CTG Estância de Sapucaia, diz que tinha sugerido anteriormente a participação do 
Vice-Patrão e o Ex-Patrão nos encontros, mas mudou de ideia pois neste modelo o 
encontro ficou mais objetivo. Paulo Vargas, Conselheiro do MTG, também comenta 
que era favorável a presença do Capataz participasse dos encontros, pois o 
Capataz normalmente será o próximo Patrão, mas também mudou de ideia, pois o 
próximo Patrão deve ser formado dentro da entidade e não na coordenadoria, e a 
responsabilidade é do atual Patrão em passar a sua patronagem e seus diretores 
os assuntos pertinentes tratados nos encontros. Freitas, Patrão do GAG Piazitos do 
Sul, concorda com a explanação do Conselheiro Paulo Vargas, e fala sobre a 
importância na divulgação de todos os eventos das entidades. Após as discussões 
é colocado em votação o novo modelo do Encontro de Patrões, que é aprovado por 
todos.  Mais a tratar, fica definido que o próximo encontro será no dia dois de abril 
de dois mil e dezoito. O Coordenador agradece a presença de todos e após 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. 

 


