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Ata 07/2017 – Aos três dias do mês de julho 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 sexto 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, 
Vice Coordenador Regional Rafael Santos da Rosa, patrão do CTG Independência Gaúcha 
Sr. Rinaldo Trisoldi, Segundo Piá do Rio Grande do Sul Gustavo de Souza Moreira, Primeira 
Prenda da Décima Segunda Região Tradicionalista Srta. Alexandra Ramos Martins, Primeiro 
Peão Farroupilha da Décima Segunda Região Tradicionalista Willian Santos, Conselheiro 
Fiscal do MTG  Sr. Firmo Farias, Conselheiro do MTG Sr. Moisés Lanes de Almeida, Primeira 
Secretária da Décima Segunda Região Tradicionalista Sra. Antônia de Almeida e demais 
componentes desta Coordenadoria. Após entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, foi 
solicitado um minuto de silêncio em memória a Sra. Anita Vencato, avó do Coordenador 
que faleceu na última semana. Na sequência, foi realizada a leitura da ata do último 
encontro realizado em junho de dois mil e dezessete. A ata é lida e colocada para 
aprovação. A mesma é aprovada por todos unanimemente. Correspondências recebidas: 
CTG Seiva Nativa convida para Baile de Reinauguração no dia oito de julho de dois mil e 
dezessete as vinte e uma horas, no valor de quinze reais, animação do grupo Tranco 
Macanudo. CTG Mata Nativa convida para Jantar Baile de Vinte e Cinco anos, que ocorrerá 
no dia oito de julho de dois mil e dezessete as vinte horas, com animação de Fábio Duzac e 
Grupo Karaguattá. O CTG Brazão do Rio Grande, convida a todos para participarem da 
palestra sobre indumentária gaúcha, que ocorrerá dia trinta de julho durante todo o dia. A 
Associação do Movimento Tradicionalista de Sapucaia do Sul, convida para o 6º Rodeio 
Artístico cultural e Campeiro do Município de Sapucaia do Sul, que ocorrerá nos dias 
dezoito, dezenove e vinte de agosto de dois mil e dezessete. O GTF Tropilha Crioula convida 
a todos para o Segundo Tropilha em Versos – Oficina de Declamação Gaúcha com a Poetiza 
Jurema Chaves, que ocorrerá dia Treze de Julho as dezenove horas e trinta minutos, no 
salão da igreja Luterana em Sapucaia do Sul, na Avenida Lucio Bitencourt, oitocentos e 
quatro, a abertura do evento será por conta da Srta. Renata da Silva, 1ª Prenda do Rio 
Grande do Sul e Srta. Cecília Scholz, Primeira Prenda Mirim do Rio Grande do Sul. Sobre a 
Ciranda e o Entrevero Regional, solicita-se as entidades que ainda não acertaram os 
ingressos os façam com os tesoureiros da Região e lembramos que as entidades que 
estiverem em débito não poderão solicitar cartões tradicionalistas. Diante da 
correspondência recebida pela Coordenadoria no início deste encontro, emitida pelo CTG 
Querência Pampeana, a respeito da punição aplicada sobre o Tradicionalista Vladimir 
Mendes Fachini,  o Coordenador Fabiano ratifica que a mesma será mantida. A patroa Laíne 
do CTG Querência Pampeana informa que solicita entender o motivo de seu pedido de 
reconsideração não ser aceito pela Região, visto que a ausência do Peão não prejudicou 
ninguém pela sua falta, visto que não houve inscritos como suplentes para a categoria. O 
coordenador informa que a punição será mantida visto que o peão não procurou a 
coordenadoria para avisar de sua ausência. Dando continuidade ao encontro, foi 
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apresentado o novo Prendado da 12RT que é composto pela 1ª Prenda Alexandra Ramos 
Martins, 2ª Prenda Jaqueline Lilge Abreu, 3ª Prenda Amanda Vitória Toniollo, 1ª Prenda 
Juvenil Beatriz Machado, 2ª Prenda Juvenil Brenda Vitória Bueno, 1ª Prenda Mirim Érika 
Ilibio Mesquita, 1ª Chinoca Gislene Fagundes, 1º Guri Farroupilha Ivan Lucas da Silva 
Rodrigues, 2º Guri Farroupilha Augusto Apolo, 1º Peão Farroupilha Willian Santos. O 
coordenador deseja sucesso a todos e diz contar com o apoio de todos no desenvolvimento 
dos trabalhos desta coordenadoria, assim como coloca a Coordenadoria à disposição dos 
mesmos. Sobre o Concurso Interno Integrado, neste ano teremos a realização em duas 
cidades, sendo Sapucaia do Sul no CTG Domadores do Rincão e São Leopoldo no CTG Tio 
Lautério. Os municípios de Canoas, Esteio e Nova Santa Rita não demonstraram interesse 
em participar ao Concurso Interno Integrado. Conselheiro Moises agradeceu a acolhida do 
GAG Piazitos do Sul, na realização da Ciranda Cultural de Prendas e do Entrevero Cultural 
de Peões, na Fase Regional. Continuando a pauta, houve a Prestação de Contas do 
Fandango Regional da Ciranda e do Entrevero Cultural de Prendas e Peões da 12RT, o 
Tesoureiro João realizou a leitura da mesma, onde tivemos o total de R$9.075,00 (nove mil 
e setenta e cinco reais) de receita e R$6.937,47 (seis mil novecentos e trinta e sete reais 
com quarenta e sete centavos) de despesas. Totalizando um lucro de R$2.137,53 (dois mil 
cento e trinta e sete com cinquenta e três centavos). O tesoureiro informa também os 
valores referentes à prestação de contas do primeiro semestre de dois mil e dezessete: 
tendo como saldo inicial o valor de R$980,59 (novecentos e oitenta reais e cinquenta e 
nove centavos) e de receitas R$3.490,00 (três mil quartrocentos e noventa reais) relativos 
a cartões tradicionalistas, R$13.509,27 (treze mil quinhentos e nove reais e vinte e sete 
centavos) de Repasse do MTG, R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) de patrocínios, 
R$12.175,00 (doze mil centro e setenta e cinco) de receitas com eventos. As despesas são 
R$1.109,62 (hum mil cento e nove reais e sessenta e dois centavos) de despesas com 
deslocamento, R$530,00 (quinhentos e trinta reais) com despesas de hospedagens, 
R$2.139,51 (dois mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos) de despesas 
com eventos, R$6.568,67 (seis mil quinhentos e sessenta e oito com sessenta e sete 
centavos) de despesas com alimentações, R$1.609,98 (hum mil seiscentos e nove reais e 
noventa e oito centavos) de pagamento de empréstimos, R$2.119,35 ( dois mil cento e 
dezenove reis e trinta e cinco centavos) de móveis e utensílios, R$ 785,05 (setecentos e 
oitenta e cinco reais e cinco centavos) de material de expediente, R$ 584,99 (quinhentos e 
oitenta e quatro reais com noventa e nove centavos) de correios/ transportes, R$204,00 
(duzentos e quatro reais) de despesas bancárias, R$1.232.98 (hum mil duzentos e trinta e 
dois reais e noventa e oito centavos) de cópias e impressões, R$6.480,00 (seis mil 
quatrocentos e oitenta reais) de prestação de serviços, R$4.006,60 (quatro mil e seis reais 
e sessenta centavos) de Uniformes, R$ 4.323,54 (quatro mil trezentos e vinte e três reais e 
cinquenta e quatro centavos) de outras despesas. Totalizando R$ 34.654,86 (trinta e quatro 
mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) de receitas e 
R$31.694,29 (trinta e um mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos) 
de despesas. Tendo um saldo final positivo de R$2.960,57 (dois mil novecentos e sessenta 
reais e cinquenta e sete centavos). A prestação de contas do Fandango Regional e a 
prestação de contas do Primeiro Semestre de Dois mil e dezessete foram colocadas em 
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aprovação. As mesmas foram aprovadas por unanimidade. Fabiano explicou sobre a dívida 
da Região que o CTG Independência Gaúcha pagou em nome desta Coordenadoria, quando 
o ex coordenador Jorge Peixoto assumiu, ele teve que colocar a documentação da 
coordenaria em dia e ele foi surpreendido por alguns valores que a região devia a órgãos 
públicos a respeitos de multas de declarações que não foram prestadas em época anterior, 
como o valor era relativamente alto, a dívida foi parcelada.  a fim de nos regularizarmos, 
ocorre que numa das parcelas, o boleto foi enviado para a Sede da Região que é o CTG 
Independência Gaúcha, por engano o boleto foi pago pelo CTG. Sendo assim, combinou-se 
que a Região pagaria a anuidade de 2017 do CTG Independencia Gaúcha a fim de liquidar 
essa pendencia da Região com o CTG. Os patrões presentes concordaram com o acordo e 
aprovaram o pagamento da dívida. Sr. Paulo Vargas do DTG Morada de Guapos perguntou 
se ainda há alguma dívida da Coordenadoria, o coordenador informa que o parcelamento 
feito pelo Peixoto já acabou e que não há mais nenhum débito a esse respeito. As Inscrições 
para os músicos no Enart força A e B, estão abertas no site do MTG, os músicos devem 
escolher para qual categoria irão tocar. E deverão ter cartão ADM de músico. Quem tocar 
na força A não pode tocar na Força B. Os músicos voluntários das entidades não precisam 
cartão de músico, desde que toquem somente para a sua entidade e não precisam fazer 
inscrição prévia. Em Junho, alguns membros da 12RT estiveram no MTG realizando curso 
de Juiz Campeiro do MTG, tivemos sete participantes e os setes foram aprovados, o 
Coordenador parabeniza à Diretoria Campeira que tem realizado um excelente trabalho na 
formação de pessoas e no desenvolvimento de suas atividades. No início do ano foi feito o 
comunicado a todas as entidades, sobre o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
assinado entre o MTG e o Ministério Público a respeito dos Rodeios, O Coordenador pede 
que se existe algum rodeio que não está regularizado, o responsável deve comunicar de 
maneira escrita à Região sobre a realização do Rodeio, a fim de que seja tentado incluir no 
calendário do MTG, para  que o mesmo não seja cancelado. Secamp: a diretoria campeira 
está recebendo as inscrições no dia de hoje. Somente as entidades em dia com o MTG 
poderão se inscrever. Se estiverem inscrevendo algum peão que não possui cartão, 
poderão fazer a inscrição e encaminhar o pedido do cartão, pois temos tempo hábil de 
solicitar o Cartão no sistema do MTG. Em Julho estaremos realizando a fase Regional do 
Enart no CTG Tropeiro das Coxilhas, a partir das 8h da manhã. Nas modalidades individuais 
que há muitos concorrentes, haverá eliminatórias das categorias, sendo elas: declamação 
masculina e feminina, intérprete masculino e feminino e danças de salão. O Baile a Moda 
antiga está previsto para as 23h com a participação dos grupos inscritos na categoria de 
danças tradicionais força A e B. Os primeiros lugares das categorias individuais, realização 
no decorrer do baile uma apresentação. Tesoureiros Justina e João estão com os ingressos 
do Baile a Moda Antiga, no valor de R$10,00. O coordenador lembra que a Lista Destaque 
terá 15 pontos por esse baile. Cada entidade deverá pegar 15 ingressos e comparecer ao 
Baile. Representante do Alma Crioula perguntou até quando é possível pegar os ingressos 
e se é obrigado a pegar todos. O coordenador informa que é possível pegar os ingressos 
até dia 10/07, com os tesoureiros. A respeito do curso de Posteiros que ocorrerá em Campo 
Bom, foram 50 inscrições, GAN Ivi Maraé, GAG Piazitos do Sul, DTG Tropeiros do Ouro 
Negro, CTG Tropeiro das Coxilhas, CTG Chama Nativa já se inscreveram. Hoje à tarde o MTG 
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abriu mais 30 vagas para o curso, não sabemos se as mesmas ainda estão disponíveis pois 
são para todo o RS, mas caso alguém tenha interesse devem agilizar-se. Podem inscrever-
se 2 pessoas por CTG. O coordenador informa que o próximo encontro de patrões ocorrerá 
no dia sete de agosto de dois mil e dezessete no CTG Independência Gaúcha em Esteio e 
solicita a execução do Hino Rio-Grandense e 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, Antônia de Almeida, 1ª Secretária Regional e por Fabiano Vencato Coordenador 
Regional.  

 
 
 
______________________________                       ______________________________ 
               Antônia de Almeida                                   Fabiano Vencato 
         1ª Secretária Regional12ªRT                             Coordenador Regional 12ªRT 

 

 
 

 

  
  

 


