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Ata 11/2017 – Aos seis dias do mês de novembro 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 décimo 
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, Patrão do CTG Independência Gaúcha Sr. Rinaldo Trisoldi, Primeira Prenda da 
Décima Segunda Região Tradicionalista Srta. Alexandra Ramos Martins, Primeiro Peão 
Farroupilha da Décima Segunda Região Tradicionalista Willian Santos, Conselheiro do MTG  
Sr. Moisés de Almeida, Segunda Secretária da Décima Segunda Região Tradicionalista Sra. 
Michele Lang Nunez, 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, é passado a palavra para a Primeira 
Prenda da Décima Segunda Região Tradicionalista Alexandra Martins, onde fala sobre o 
Núcleo do Fortalecimento da Cultura Gaúcha, da importância do Departamento Cultural 
dentro da Região, as demais Prendas da Região distribui questionários para os Patrões, e 
pede que os mesmos tragam no próximo encontro o questionário preenchido. Após é feito 
um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do Sr. José Cordova que foi Vice 
Coordenador da Décima Segunda Região Tradicionalista, e cavaleiro da Região. Foi 
apresentado a Nova Patronagem do CTG Independência Gaúcha Gestão 2017/2108. 
Apresentação da Nova Patronagem do GTF Tropilha Crioula Gestão 2017/2018. 
Apresentação do Prendado do CTG Tapera Velha Gestão 2017/2018. Dando continuidade, 
o CTG Tapera Velha convida para a Pré – Estréia da Prenda Beatriz Machado Arend, que irá 
participar no Enart 2017 modalidade Violino. O Departamento Cultural da 12ªRT, convida 
para o 25º Seminário de Prendas Regional, que se realizará no dia 10/11/2017, em Sapucaia 
do Sul no GTF Tropilha Crioula, com o palestrante Presidente do MTG o Sr. Nairo Callegaro. 
Nos dias 02 e 03 de dezembro de 2017 acontece o XI Condição de Ajuste – VIII 
Acampamento Farroupilha da 12ªRT, local Piquete Amorim, em Nova Santa Rita. O DTG 
Tropeiros do Ouro Negro convida para a Tertúlia Nativista, no dia 10/11/2017. O Senhor 
Vice-Coordenador da Décima Segunda Região Tradicionalista Rafael Santos, através de 
carta de desligamento, comunica seu afastamento da Coordenadoria da 12ªRT, e a Sra. 
Antônia de Almeida, também o faz  através de carta de desligamento, renuncia ao cargo de 
Primeira Secretária da 12ªRT. Passada a palavra ao Coordenador Vencato, ele convida o 
Vereador Mossini para fazer parte da mesa com os demais membros da Coordenadoria, , 
o Coordenador agradece ao Vereador por todo o empenho que fez para que a Inter-
Regional fosse realizada na cidade de Canoas, e por todo o serviço prestado durante o final 
de semana que ocorreu o evento, o Coordenador passa a palavra para o vereador Mossini 
que agradece e cumprimenta a todos, e diz que ficou muito feliz em participar do evento 
da Inter-Regional do ENART. Em continuação, o Coordenador agradece ao Silvio Delavequia 
por todo o trabalho feito antes e durante a Inter-Regional. Vencato passa a palavra para o 
Silvio, que emocionado agradece ao Coordenador pela confiança depositada, e agradece 
também ao Vereador Mossini, aos patrões das entidades que votaram a favor no Encontro  
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de Patrões na reunião extraordinária, em fevereiro, para que a Inter-Regional acontecesse 
no município de Canoas. Silvio salienta que a Inter-Regional em Canoas, foi o 3º maior 
evento do MTG no Estado. Foi dado a palavra ao Coordenador Regional Fabiano Vencato, 
que informa que os cartões tradicionalistas estão a cargo da Srta. Pamela Maria Ianescoski, 
antes era feito pela Primeira Secretária Regional Antônia de Almeida, o Coordenador 
informa que Pamela será responsável pelo recebimento dos cartões, e que a mesma ficará 
na mesa na entrada do CTG durante os encontros de patrões. O Coordenador ressalta sobre 
a ficha para solicitação de cartões devem ser atualizadas tiradas no site da Décima Segunda 
Região Tradicionalista, devem conter todos os dados, e as fotos devem ser enviadas fora 
da ficha, ambas em formato PDF. A ficha deve ser enviada para o e-mail conforme está 
escrito no informativo, e o valor continua R$ 30,00. O Coordenador Regional Vencato 
informa os dados bancários da conta do Banrisul para depósito dos valores dos cartões 
tradicionalistas. E o mesmo informa que precisa ser enviado também o comprovante 
bancário dos depósitos. O Coordenador informa o número de telefone da Pamela, que 
ficará à disposição para isso. Ainda sobre a Inter-Regional do Enart, o Coordenador Fabiano 
Vencato, fala sobre as pessoas que trabalharam voluntariamente, agradece a todos em 
nome da Coordenadoria, e informa que quem deseja certificado por ter trabalhado na Inter 
Regional de Canoas, poderá procurar a Segunda Secretária Regional Michele para dar o 
nome para confecção do certificado. Coordenador Regional informa sobre os classificados 
para o ENART 2017, que ocorrerá em Santa Cruz do Sul, nos dias 17 à 19 de novembro de 
2017, e menciona que o Casal da Dança de Salão do CTG Domadores do Rincão, que já está 
classificado para a Final no Domingo para o Enart. O Coordenador informa sobre a ida a 
Passo Fundo, no aniversário de 51 anos do MTG, e menciona o nome das pessoas que foram 
outorgados com a comenda João de Barro e ORCAV. O Coordenador parabeniza os 
participantes que participaram do ENECAMP nos dias 04 e 05 de novembro na cidade de 
Tramandaí. Cita as entidades que representaram a Região. O Coordenador informa que não 
foi possível se fazer presente, pois tinha a Seletiva Campeira na cidade de Esteio e o Rodeio 
do CTG Sinuelo da Feitoria em São Leopoldo. O Coordenador passa a palavra para o Silvio 
fazer a prestação de contas do Tchê Encontro. Silvio ressalta que a prestação de contas está 
a disposição das entidades que foram na viagem à Girua. Que o valor da passagem ficou no 
valor de R$ 100,00 pelo motivo de muitos participantes terem desistido da viagem, e com 
número pequeno de passageiros, não foi possível fazer a devolução de algum valor. 
Coordenador Regional informa que o João e a Bete foram até Santa Cruz do Sul, demarcar 
lugar para a Região Tradicionalista, e quem desejar acampar no local, deve procurar pelo 
João e dar o nome da Entidade e verificar como deve proceder. Coordenador informa sobre 
o Congregare, que as proposições devem ser entregues até o dia 20/11/2017, e o a ser 
realizado o evento será no CTG Domadores do Rincão, no dia dez de dezembro de 2017 às 
nove horas da manhã. Coordenador afirma que o Presidente do MTG o Sr. Nairoli Callegaro 
já confirmou presença no CONGREGARE. O Coordenador informa sobre a Cavalgada da 
Décima Segunda Região Tradicionalista. Coordenador passa a palavra para o Diretor de 
Cavalgadas Valdir, que informa que a Cavalgada sairá no dia 02 no Parque dos 
Trabalhadores em São Leopoldo Valdir informa que o itinerário será o mesmo que o Tio 
Beno fazia. Convida a todos para participar desse momento. Coordenador passa a palavra  
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para o Diretor Campeiro Jeferson, que agradece a todos da Coordenadoria que se fizeram 
presente na segunda seletiva da FECARS. Jeferson informa os nomes das pessoas que estão 
classificados para o FECARS 2018. Jeferson agradece ao Coordenador pela oportunidade e 
pelo apoio. Informa que tem vagas para a Vaca Parada, dois piá e uma prendinha. Quem 
tiver interesse deve procurar o Jeferson para fazer a inscrição. Jeferson apresenta o 
Delegado dentro da Campeira da Décima Segunda Região. Coordenador apresenta a lista 
de destaque tradicionalista, informa que temos até o dia 15 de dezembro de 2017, para 
encaminhar para o MTG. As entidades devem comprovar alguns eventos para a pontuação 
do destaque, e destaca os eventos e a quantidade de pontos. A relação dos eventos deve 
ser enviada por e-mail, até o dia dez de dezembro de 2017. Fabiano explica como acontece 
a pontuação ao patrão do CTG Alma Crioula. O Coordenador informa sobre o 14º Enartinho 
que aconteceu no CTG Mata Nativa, nos dias 14 e 15 de outubro de 2017. O Coordenador 
fala sobre a nota de Instrução Normativa 01/2017 do MTG, que informa sobre alegorias de 
entrada e saída devem apresentar projeto da alegoria, assinada pelo Engenheiro registrado 
no CREA. Os projetos devem ser enviados por e-mail para o Vice-Presidente Artístico do 
MTG. Coordenador informa sobre a eleição da Coordenadoria 2018, que se realizará no dia 
quatro de dezembro de 2017, neste dia não será feito encontro de patrões, somente a 
eleição. O Coordenador informa sobre o percentual de presença que os patrões devem ter 
para votação, e o mesmo fala que para votar os patrões devem estar pilchados e com posse 
do cartão tradicionalista. O Coordenador coloca em votação medida preventiva de modo a 
impedir filiação de novas entidades tradicionalistas em nossa região, a proposta visa o 
fortalecimento das entidades hoje existentes, desta forma não aceitando novos pedidos de 
filiação de entidades tradicionalistas que possuam menos de 5 (cinco) anos de estatuto 
registrado em cartório. Caso a nova entidade apresente  estatuto com no mínimo 5 (cinco) 
anos de existência, a mesma será submetida à aprovação do Encontro de Patrões. O Patrão 
do CTG Alma Crioula pergunta se é possível acontecer dessa forma, e o Coordenador passa 
a devida explicação. Jeferson Ennes, pergunta se vale para Piquetes, e o Coordenador 
afirma que sim, vale para qualquer tipo de entidade tradicionalista em nossa região. 
Colocada em votação a qual é aprovada pelos patões por unanimemente. Vencato também 
relata sobre a exclusão de entidades que estão em atraso com o MTG a mais de 3 anos. O 
coordenador informa que o próximo Encontro de Patrões ocorrerá no quatro de dezembro 
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, Michele 
Lang Nunez, 2ª Secretária Regional e por Fabiano Vencato Coordenador Regional.  
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