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Ata 11/2018 – No segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 
às nove horas e trinta minutos, no Galpão do CTG Tapera Velha, sito a Rua Arnô 
Schuch, numero quatrocentos e oitenta e sete, na Cidade de São Leopoldo/RS, 
realizou-se o 2º CONGREGARE – Congresso Gaúcho Regional. A mesa foi 
composta pelo Coordenador Regional da 12ªRegião Tradicionalista Sr. Fabiano 
Vencato, pelo Conselheiro do MTG Sr. Moisés Lanes de Almeida, pelo Conselheiro 
Presidente da Junta Fiscal do MTG Sr. Firmo Farias dos Santos, pela Patroa do 
CTG Tapera Velha Sra. Claúdia Ribeiro, pelo Presidente da Comissão Executiva do 
CONGREGARE Sr. Renato Kruel,  pelo Diretor Jurídico da Décima segunda Região 
Tradicionalista e Vereador da Cidade de Canoas Sr. Cezar Paulo Mossini. Após 
entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, o Presidente da Comissão Executiva saúda a 
todos, falando dá importância deste congresso, e na sequencia passa a palavra a 
Patroa do CTG Tapera Velha Sra. Claudia Ribeiro, que dá as boas vindas a todos, 
agradece a oportunidade por esta entidade sediar este Congresso. Com a palavrara 
o pelo Conselheiro do MTG Sr. Moisés Lanes de Almeida, que saúda a todos 
componentes da mesa, os Patrões e Patroas presentes, destaca que já participou 
do 1ºCONGREGARE e fala dá alegria por estarmos neste segundo congresso em 
numero maior de participantes. Com a palavra o Coordenador Regional Sr. Fabiano 
Vencato, fala sobre a importância deste congresso, onde podemos propor, discutir, 
alterar e  implementar diretrizes para o crescimento da nossa Região e declara 
oficialmente aberto o 2ºCONGREGARE. Realizando-se a execução do Hino Rio 
Grandense encerra-se a sessão solene de abertura. Às dez horas inicia-se a 1ª 
Sessão Plenária, com o inicio da apresentação e discussões das proposições. O 
Presidente da Comissão Executiva apresenta a primeira proposição sobre Culinária 
Gaúcha, tendo como proponente o Sr. Rafael Zechinski, relator a Sra. Márcia 
Monteiro, após explanação do proponente e parecer contrário do relator, a 
proposição é coloca-se em votação aos Congressistas, sendo rejeitada a 
proposição pela maioria dos votos. O Presidente da Comissão Executiva apresenta 
a segunda proposição sobre Alteração do Regulamento do Abertinho de Esportes, 
tendo como proponente Sr.  Rafael Zechinski e relator Sr. Everton Prates, nesta 
proposição está incluída três alterações, após explanação do proponente e parecer 
do relator favorável a primeira alteração, é colocada em votação aos Congressistas, 
sendo aprovada a exclusão da categoria única do primeiro item pela maioria dos 
votos, ficando mirim e juvenil. Segunda alteração, após explanação do proponente 
e parecer contrário do relator sobre inclusão de categoria masculina e feminina. É 
colocada em votação aos Congressistas, sendo a votação aprovada pelo parecer 
do relator pela maioria dos votos, para que permaneça a categoria Mista. Terceira 
alteração, após  explanação do    proponente    parecer do   relator   favorável    à  
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alteração, é colocada em votação aos Congressistas, sendo aprovada pela maioria 
dos votos. Na sequência o relator inicia da redação final do Regulamento do 
Abertinho de Esportes, na oportunidade o Presidente da Comissão Executiva, 
sugere a retirada da palavra “músicos” do artigo 10, uma vez que a música não faz 
parte dos esportes. Colocada em votação aos Congressistas, sendo aprovada esta 
alteração pela maioria dos votos. Também é decidido pela maioria dos votos dos 
Congressistas que o Regulamento de Abertinho de Esportes será lido e aprovado 
no Encontro de Patrões, preferencialmente no encontro de março de 2019.  O 
Presidente da Comissão Executiva apresenta a terceira proposição sobre Alteração 
da Lista Destaque – Pontuação Regional, tendo como proponente o Sr. Fabiano 
Vencato e relator Sr. Sílvio Delavéquia, após explanação do proponente e parecer 
favorável com alteração aprovada pelo proponente é colocada em votação aos 
Congressistas, sendo aprovada pelo parecer favorável com alteração pelo relator 
pela maioria dos votos. Assim se encerra esta plenária. Às 13hs inicia-se a segunda 
plenária, o Presidente da Comissão Executiva sugere aos Congressistas que a 
Secretária faça a leitura parcial da ata, que é por todos aprovada. Realiza-se a 
leitura da ata parcial, que é colocada em discussão e aprovada pelos 
Congressistas. O Presidente da Comissão Executiva apresenta a quarta proposição 
sobre Cartão Tradicionalista Validade, tendo como proponente o Sr. Fabiano 
Vencato e relator Sr. Alessander Nunez, após explanação do proponente e parecer 
favorável do Relator com alteração sugerida pelo Congressista Rodrigues, para que 
o Cartão tenha validade de 2 anos com acréscimo no valor,  que passa a ter o valor 
de R$35,00 (trinta e cinco reais), que também é aceita pelo proponente, é colocada 
em votação aos Congressistas, sendo aprovada pelo parecer favorável com 
alteração pelo relator e proponente pela maioria dos votos. O Presidente da 
Comissão Executiva apresenta a quinta proposição sobre Regulamento da Diretoria 
de Cavalgada da 12ªRT, tendo como proponentes os Srs. Fabiano Vencato, Valdir 
Soares, Éder Zahner e Alvanir da Rosa e relator Sr. Daniel Zardo, o Relator faz a 
leitura do Regulamento até o capitulo 3, sendo colocada em votação aos 
Congressistas, sendo aprovado  com alterações até este capitulo. Na sequencia o 
Presidente da Comissão Executiva exatamente às 14hs e 30 minutos, instala a 
Assembleia Geral Eletiva para Coordenadoria, Conselho Fiscal e Conselho de Ética 
da 12ªRT Gestão 2019, nomeando como Presidente da Comissão Eletiva o Sr. 
Cezar Paulo Mossini. Com a palavra o Presidente da Comissão Eletiva, agradece a 
confiança para presidir esta eleição e convida o Srs. Rafael Zechinski do GPF 
Albebarã, o Sr. Sandro Moreirado DTG Leão da Serra, e a Sra. Sandra Bartosiak 
Silva, bem como o Conselheiro do MTG Sr. Moisés Lanes de Almeida para compor  
 



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. 
 

 
 
 
 
 
esta Comissão Eletiva.  De imediato faz o recebimento da inscrição da chapa 
denominada TODOS SOMOS 12ª – Ano III, e solicita um recesso para verificação 
da documentação. Retornado os trabalhos, a Comissão Eletiva declara oficialmente 
a candidatura da chapa TODOS SOMOS 12ª – Ano III apta a concorrer, uma vez 
que, apresentou toda documentação legal e estatutária necessária que são: a 
Nominata da Chapa, a Negativa Jurídica expedida pelo MTG, a aprovação da 
Prestação de Contas aprovada do semestre anterior ao da eleição e o Certificado 
do Curso de Formação Tradicionalista. Na sequencia é realizada a leitura das 
entidades com direito a voto, conforme determina o Regimento Interno da 12ªRT, 
totalizando 20 entidades com direito a 2 votos e 5 entidades com direito a 1 voto, 
totalizando 45 votos. Inicia-se a votação às 15horas. Comitantemente, dando 
continuidade a 2ª Sessão Plenária, o Presidente da Comissão Executiva dando por 
encerrada a leitura e correções na proposição sobre Regulamento da Diretoria de 
Cavalgada da 12ªRT, coloca a mesma em votação aos Congressistas, sendo 
aprovada pelo parecer favorável com alteração pelo relator e proponente pela 
maioria dos votos. O Presidente da Comissão Executiva apresenta a sexta 
proposição sobre Classificação Automática do Laçador que obter 100% no Laço 
Seleção da FECARS, tendo como proponente o Sr. João Felipe Ribeiro e relatora a 
Sra. Carla Zanetti, após explanação do proponente e parecer favorável da Relatora, 
é colocada em votação aos Congressistas, sendo aprovada pelo parecer do relator, 
pela maioria dos votos. O Presidente da Comissão Executiva apresenta a sétima 
proposição sobre a Criação da ORCARE, tendo como proponente o Sr. Fabiano 
Vencato e relator o Sr. Daniel Zardo, após explanação do proponente e parecer 
favorável do Relator, é colocada em votação aos Congressistas, sendo aprovada 
pelo parecer do relator, pela maioria dos votos. Assim encerra-se esta Plenária. Às 
16hs inicia-se a terceira plenária, o Presidente da Comissão Executiva apresenta a 
oitava proposição sobre a Inclusão da Categoria Pré-Mirim – Categorias Individuais 
ENARTINHO, tendo como proponente o Sr. Rafael Zechinski e relator o Sr. 
Ronaldo Pohlmann, após explanação do proponente e parecer parcialmente 
favorável do Relator, que sugere alteração na proposição, é colocada em votação 
aos Congressistas, sendo aprovada pelo parecer  e alteração do relator , pela 
maioria dos votos. O Presidente da Comissão Executiva apresenta a nona 
proposição sobre o ENART DE Xirús, tendo como proponente o Sr. Rafael 
Zechinski e relator o Sr. Ronaldo Pohlmann, após explanação do proponente e 
parecer contrário do relator, é colocada em votação a criação do evento destinado a 
veteranos e xirus aos Congressistas, sendo aprovado pela maioria dos votos. 
Assim encerra-se esta plenária. As 17horas encerra-se as votações para 
Coordenadoria da 12ªRT, Conselho   Fiscal e  Conselho  de  Ética  Gestão 2019. 
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 A Comissão Eletiva realiza o escrutínio, como segue: 9 abstenções, 2 votos 
nulo/branco e 34 votos para Chapa TODOS SOMOS 12ª – Ano III. O Presidente da 
Comissão e Eletiva declara eleito o Coordenador Fabiano Vencato como 
Coordenador Regional da 12ªRT Gestão 2019, e dá por encerrada esta Assembleia 
Geral Eletiva. Com a palavra o Coordenador Eleito, que agradece mais uma vez 
pela confiança dada por estas entidades que representam os 34 votos favoráveis e 
também aos 2 votos brancos/nulos pois isso representa que ainda temos o que 
melhorar, e complementa dizendo do seu compromisso com essa Coordenadoria. 
O Coordenador define que o próximo Encontro de Patrões será no dia catorze de 
janeiro/2019, bem como o local do próximo CONGREGARE/2019, que será 
realizado na cidade de Canoas, no CTG Mata Nativa.  O Presidente da Comissão 
Executiva  agradece a presença de todos e encerra este congresso. Nada mais 
havendo a relatar, encerro a presente ata, que é lida e aprovada pelos 
Congressistas, e vai por mim assinada, Sandra Bartosiak Silva, 1ª secretária 
Regional, pelo Sr. Fabiano Vencato Coordenador Regional, pelo Sr. Moisés Lanes 
de Almeida Conselheiro do MTG, pelo Sr. pelo Sr. Renato Kruel - Presidente da 
Comissão Executiva deste CONGREGARE,  pelo Sr. Cezar Paulo Mossini  - 
Presidente da Comissão Eletiva.  

 

  
 
 


