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Ata 12/2017 - Aos quatro dias do mês de dezembro 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 Reunião de Patrões da Décima Segunda 

Coordenadoria Regional Tradicionalista tendo como propósito a eleição da 

Décima Segunda Coordenadoria Regional Tradicionalista, gestão 2018. A 

mesa foi composta pelos senhores: Coordenador Regional Fabiano Vencato, 

pela Primeira Prenda da Décima Segunda Região Tradicionalista Alexandra 

Martins, pelo Peão Farroupilha da Decima Segunda Região Tradicionalista 

Willian Santos, pelo Primeiro Tesoureiro João Francisco Silveira, pelo 

Conselheiro do MTG Moisés de Almeida , pelo Conselheiro Fiscal do MTG 

Firmo Farias dos Santos, pelo Patrão do CTG Independência Gaúcha Rinaldo 

Trisoldi, pelo Vereador do município de Canoas Cezar Paulo Mossini  e demais 

componentes desta coordenadoria. Após entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, 

foi lida a ata do encontro do mês anterior, sendo a mesma aprovada por 

unanimidade por todos os Patrões. Também lida as correspondências 

recebidas: nova patronagem do CPCG Gerciliano Alves de Oliveira, gestão 

2018 e nova patronagem do GAN Ivi Maraé biênio 2017/2019. Com a palavra o 

Coordenador saudou a todos os presentes e iniciou a reunião informando que a 

única pauta é a eleição para coordenadoria regional para o ano de dois mil e 

dezoito, porém alguns recados a serem considerados, sobre a participação no 

Enart/2017, parabeniza os concorrentes e destaca o 1º lugar de Interprete 

Solista Vocal Feminino Marcele Bueno do DTG Leão da Serra. Convida a todos 

para o 66º Congresso Tradicionalista Gaúcho nos dias 13 e 14 de janeiro de 

2018 em São Jerônimo. Informa que hoje é o dia do trovador, e pede uma 

salva de palmas a todos os trovadores. Parabeniza o Sr. Valdir e o Sr. Éder 

Zanher pela bela 13ª Cavalgada Regional e todas as entidades que 

participaram. Informa sobre a anuidade 2018 divulgando os valores. Também 

destaca a realização da Condição de Ajuste que ocorreu neste último final de 

semana no Piquete Amorin em Nova Santa Rita. Na sequência o coordenador 

sugere o nome do Sr. Jorge Ferreira Peixoto ex-coordenador desta 

coordenadoria para presidir a Assembleia Eletiva, que colocada em votação é 

aprovada por unanimidade. Também convida o Conselheiro do MTG Sr. 

Moisés de Almeida para realização desta Assembléia.  Após o coordenador 

passa a palavra ao Senhor Peixoto, que saúda a todos os Patrões e agradece 

a confiança do Vencato para presidir esta Assembléia Eletiva e aos Patões por 

aprovarem a indicação. Passa a palavra ao Sr. Moisés que saúda a todos os 

presentes, e diz da satisfação de estar fiscalizando esta eleição, até porque 

assim como ele, também o Peixoto já foram coordenadores desta região,  
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aproveita para parabenizar o Coordenador Vencato por ter exigido a pilcha 

para a votação. Retornada a palavra ao Peixoto, que apresenta a relação dos 

documentos recebidos do Sr. Fabiano Vencato que são: Declaração da 

Prestação de Contas do primeiro semestre que está em dia, Atestado de 

Formação do CFOR, Certidão Negativa de processos contra o MTG e também 

a mesma certidão em nome de Silvio Delavéquea,  a lista das entidades que 

estão com as anuidades em dia e com presença assinada no Livro, exigências 

que dão direito a voto,  também o requerimento de registro da chapa “Todos 

somos 12ª – Ano 2 “ que é composta por: Coordenador Fabiano Vencato, Vice-

coordenador Silvio Delavéquea, 1ª Secretária Sandra Bartosiak Silva, 2ª 

Secretária Michele Lang Nunez, 1º Tesoureiro Alessander Nunez, 2ª 

Tesoureira Claudia Ribeiro. Conselho de Ética 2018: Liane dos Santos Peixoto, 

Justina Menegaz Leite e Valéria Albano. Suplentes: Ito Marques, Fátima Maria 

Otharan Soares e Ociran Freitas. Conselho Fiscal: Jorge Ferreira Peixoto, 

Carlos Roberto Portella e Régis Blessman. Suplentes: Adão Varallo Moraes, 

Lauro Freitas e José Lang. Peixoto mostra e explica à cédula de votação, que 

consta dois quadrados, sendo o quadrado de cima a opção da Chapa do 

Fabiano Vencato “Todos Somos 12ª” e no quadrado de baixo Nulo/Branco, 

devido a não ter sido apresentado outra chapa até o limite do prazo, que é o 

início deste encontro. Na sequência faz a leitura das entidades com direito a 

voto e a quantidade de votos a que cada uma tem direito, totalizando 43 votos, 

sendo 19 entidades com direito a 2 votos e 5 entidades com direito a 1 voto. 

Jorge explica que os patrões que irão votar deverão estar pilchados e devem 

também apresentar o cartão tradicionalista para receber a cédula, após fazer a 

votação e depositar a cédula na urna, que é mostrada aberta e vazia a todos. 

Em seguida passa a chamar as 24 entidades que tem direito a votar. 

Terminada a votação é verificado que são 38 votos, considerando duas 

entidades não presentes e 2 entidade com apenas um votante. Peixoto passa a 

urna ao Sr. Moisés e convida para auxiliar no escrutínio os Srs. Firmo Farias e 

Claudemir. Inicia-se o escrutínio com o resultado de 32 votos SIM,  04 votos 

NÃO e 02 em BRANCO.  O presidente da comissão dá por encerrada a eleição 

às vinte e duas horas e  quinze minutos e passa a palavra ao Conselheiro 

Moisés que pergunta a todos os patrões se estão satisfeitos com a eleição. 

Não havendo nenhuma manifestação o Conselheiro declara eleito, para mais 

um ano de Coordenadoria o Senhor Fabiano Vencato, desejando um bom 

trabalho. Após, passa a palavra ao Coordenador reeleito que diz da satisfação 

e agradece a confiança de mais um ano frente a esta coordenadoria. Também 

faz uso da palavra o Vice Coordenador Silvio Delavéquia, que agradece a 

todos a confiança e se compromete em melhorias no trabalho. Fica definido  
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que o próximo encontro será no dia quinze de janeiro de dois mil e dezoito. O 

Coordenador agradece a presença de todos e após a execução do Hino Rio-

Grandense e dito os Lemas da Casa e da Região é encerrada a presente 

reunião. Sendo assim e como nada mais havia a relatar é encerrada a presente 

ata que após lida, foi aprovada sem correções e por unanimidade, sendo a 

mesma assinada por mim, Michele Nunez, 2ª Secretária Regional e por 

Fabiano Vencato, Coordenador Regional.  

 
 

 


