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Ata 07/2018 – Ao sexto dia do mês de agosto 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 
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. Após 
foi apresentado o novo prendado gestão 2018/2019 do CTG Tropeiro das Coxilhas, 
também do CTG Mata Nativa, e do GAG Piazitos do Sul. Na sequencia foi lida as 
correspondências recebidas: Convite da Associação Sapucaiense do Movimento 
Tradicionalista de Sapucaia do Sul-ASMOTSS para o festival de pequenos cantores 
“ 2º O palco de espera pequeno cantor” que será realizado no CTG Estância de 
Sapucaia no  dia 17/agosto às 19hs a 1ªetapa e a final no dia 15/setembro às 13hs; 
convite do CTG Tio Lautério para o Rodeio Artístico Cultural no dia 21/outubro. 
Com a palavra o Coordenador Vencato, que inicia o encontro, noticiando que a 
12ªRT terá sede própria na cidade de São Leopoldo, será no Galpão do CTG 
Imigrantes, o contrato já está oficialmente assinado com a associação que  
administra, que tem duração até o ano de 2033. A coordenadoria já está vendo as 
melhorias e reformas necessárias, mas informa que pretendemos realizar, ainda 
durante este ano algum encontro. Este local será para uso da coordenadoria e 
também de todas as entidades filiadas, pois teremos biblioteca, espaço para 
ensaios e muito mais. O Coordenador agradece ao Sr. Régis Blessman, nosso 
Conselheiro Fiscal, pelo seu empenho para conseguir este lugar para ser a nossa 
sede. Passada a palavra a 1ªPrenda Amanda, que faz o convite para a 1ª ação do 
projeto “Tradicionalismo: raiz, flores e frutos “, hoje aqui no CTG Independência  
Gaúcha durante o Encontro de Prendas e Peões, e também para 2ª ação no dia 
31/agosto as 19h30min no GAG Piazitos do Sul em Canoas. Não havendo mais 
nada a ser tratado, realizando-se a execução do Hino Rio Grandense e dito o Lema 
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do  CTG  Independência  Gaúcha, o Coordenador encerra a primeira pauta deste 
encontro. Em segunda pauta, o Coordenador inicia solicitando ao Tesoureiro Nunez 
que apresente a prestação de contas do II Baile a Moda Antiga Regional realizado 
dia 14/julho, como segue: Entradas – Ingressos R$5.130,00 (cinco mil cento e trinta 
reais); Copa R$2.105,00 (dois mil cento e cinco reais), Totalizando as entradas em 
R$7.235,00 (sete mil duzentos e trinta e cinco reais); Saídas – Alimentação 
Equipe/Avaliação R$615,00 (seiscentos e quinze reais); Comissão Avaliadora 
R$524,00 (quinhentos e vinte quatro reais); Conjunto Baile R$1.800,00 (mil e 
oitocentos reais); Atacadão Bebidas R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco 
reais); Totalizando as saídas em R$3.914,00 (três mil novecentos e catorze reais), 
Total Liquido positivo R$ 3.321,00 (três mil trezentos e vinte um reais). Sobre o 
ENART 2018, o Dir. Artístico Sr.Ronaldo lembra a todos os Patrões que encerra dia 
07/agosto a data para inscrição da 1ªPrenda da Entidade que irá apresentar o 
grupo nas apresentações. Sobre o Concurso Integrado de Canoas, que seria 
realizado dia 15/julho no GPF Aldebarã foi transferido para 31/agosto. O Concurso 
Integrado de Sapucaia do Sul foi realizado dia 22/julho com numero expressivo de 
concorrentes e o de São Leopoldo foi realizado no CTG Tapera Velha no dia 
29/julho com um evento muito bonito. O Coordenador comenta que o Concurso 
Integrado tem sido muito produtivo, pois os concorrentes disputam com prendas e 
peões da sua entidade, mas como tem outras entidades participando, o que há é 
uma integração muito boa, e com esse modelo de concurso, as prendas e peões 
ficam mais fortalecidos para participar na Região e no Estado. Sobre 25º Seminário 
Regional de Patrões dia 18/agosto no GAG Piazitos do Sul, o Coordenador faz um 
apelo aos patrões para  que compareçam, pois teremos a presença do nosso 
Presidente do MTG Nairo, que irá palestrar. Também serão entregues os Prêmios 
Destaque Tradicionalista de cada cidade. Sobre a Inter-Regional do ENART nos 
dias 25 e 26/agosto em Campo Bom, momento de todas as entidades, mesmo não 
estando concorrendo, irem prestigiar. Sobre o FEGADAN, o Assessor de danças 
campeiras Sr.Marcelo fala que este evento tem tomado grandes dimensões, 
comenta que ele faz parte do departamento de chula do MTG e que tem viajado 
muito fazendo avaliações, e as entidades estão bem entusiasmadas com o 
FEGADAN, FEDACHULA e o Tchencontro, e a 12ªRT e Canoas estão sendo 
observadas por todos, pois em tempo de crise uma coordenadoria conseguir 
realizar 3 grandes eventos com o apoio do município. Comenta também que 
teremos a participação de entidades de fora do estado, que estamos sendo 
procurados para alojamento, e que devemos nos dedicar em proporcionar uma boa 
 
 



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. 
 

 
 
 
 
 
acolhida aos participantes. Sobre a busca da chama, o diretor de cavalgadas 
Sr.Vardir diz que já estão de malas e cavalos prontos para busca da chama em Iraí, 
que a previsão de chegada na 12ªRT é dia  04/setembro. Agradeceu o apoio dos 
demais cavaleiros para a realização do percurso. Nada mais a tratar, o 
Coordenador  define que o próximo encontro será no dia três de setembro de dois 
mil e dezoito. O Coordenador agradece a presença de todos e depois de 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. 

 


