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Ata 05/2017 – Aos oito dias do mês de maio 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 quarto 
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, Primeira Prenda da Décima Segunda Região Tradicionalista 
Srta. Pamela Maria Ianescoscki, Justina, Martin, Gerson, Primeiro Guri Farroupilha da 
Décima Segunda Região Tradicionalista Léo Bruno de Souza Moreira, Conselheiro Fiscal do 
MTG Firmo Farias, Conselheiro do MTG Moisés Lanes de Almeida, Sra. Antônia de Almeida 
primeira Secretária e demais componentes desta coordenadoria. Após entoarmos o Hino 
Nacional Brasileiro, o Coordenador saudou a todos os presentes e iniciou solicitando a 
leitura da ata do último encontro realizado em abril de dois mil e dezessete. A ata é lida e 
colocada para aprovação. A mesma é aprovada por todos unanimemente.  O coordenador 
comunica com pesar o falecimento da mãe do nosso diretor institucional Silvio Delavequia 
no dia de ontem, a Sra. Erlin Delavequia dos Santos, ela foi um dos fundadores do CTG 
Raízes da Tradição e muito contribui para a geração e propagação da cultura, todos de pé 
uniram-se na oração do Pai Nosso. Passando às correspondências recebidas, o 
Coordenador fala da entrega de documentos da Associação Cavaleiros sem Fronteira da 
Cidade de Esteio para filiação ao MTG. Colocada para aprovação a todos presentes e a 
mesma foi aprovada e seu pedido de filiação será encaminhado ao MTG. O Coordenador 
nomeou também a Nova patronagem do CTG Alma Crioula, a Patronagem do CTG Sinuelo 
da Feitoria e a Patronagem do CTG Querência Pampeana, desejando aos novas patrões e 
patronagem sucesso e o apoio desta Coordenadoria. O Ofício 30 do MTG convoca os 
diretores de esportes, para uma reunião no dia 13 de maio, sábado, na sede do MTG em 
porto Alegre/RS. Oficio 103 do MTG, que fala das entidades  que estão com as anuidades 
em aberto, lembrando que há algumas com 3 anuidades e que as mesmas correm risco de 
desfiliação. As entidades com anuidade em aberto podem participar dos Encontros de 
Patrões, mas sem direito a voto. O CTG Estância de Sapucaia promoverá o seu rodeio nos 
dias 19, 20 e 21 de maio em Sapucaia do Sul. Sobre o 4º Fegadan, a nossa região protocolou 
pedido para sediar o evento em Esteio e está concorrendo com a cidade de Antonio Prado 
da 8ª Região. O Tchênforma passará a ser digital e estará disponível no site da décima 
segunda. No mês de abril, tivemos a representação do Leo Bruno e do Gustavo no 
Entrevero de Peões, Leo ficou em oitavo lugar e o Gustavo trouxe o crachá de segundo Piá 
do RS. Agora em maio levaremos as Primeiras Prendas Pamela e a Camile para a Ciranda 
de Prendas em Bagé. O Patrão do CTG Mata Nativa pediu a palavra e questionou ao 
Coordenador porque ele não quis entregar a planilha do Gustavo e o Leo Bruno para a mãe 
dos guris. O coordenador informou que essa postura de abertura de planilha já foi adotada 
desde o ano passado enquanto ele foi diretor cultural, onde a planilha é aberta somente 
após a realização do baile, evitando assim maiores constrangimentos. Sr Moisés Almeida, 
conselheiro do MTG, agradeceu a presença de quem pode comparecer ao evento que 
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ocorreu com o Presidente Nairioli Callegaro que foi realizado na última sexta-feira no CTG 
Estância de Sapucaia. No dia 20/05/2017 haverá o curso de capacitação de instrutores de 
danças de salão e de danças tradicionais na sede do MTG, interessados devem inscrever-
se até 10/05.  Hoje, conforme combinado anteriormente, a data de hoje é o prazo para a 
adesão das entidades que estiverem interessadas em participar do projeto de lei Rouanet, 
pois até hoje 8 entidades aderiram: Tio Lautério, Sovéu de Ouro, Tropilha Crioula, Alma 
Crioula, Ivi Maraé, Tropeiro das Coxilhas, Tropeiros do Ouro Negro e Aldebarã.  No dia 
01/05 haverá o encontro de avaliadores, para quem já tem o curso de avaliador, o mesmo 
ocorrerá juntamente com a 24ª e 1ªRT. Ciranda e Entrevero Regional: os convites para o 
Baile/Jantar que ocorrerá dia 24/06 já estão disponíveis. Cada entidade receberá 10 
convites adultos e 5 infantis. Crianças  até  6 anos são isentas. Os convites foram 
distribuídos a todos os presentes. Ninguém é obrigado a comprar, mas a pontuação será 
para quem vender pelo menos 10. O primeiro acerto dessa leva de convites ocorrerá no dia 
05/06/2017. O coordenador informa a todos que o Tio Beno, nosso diretor de cavalgadas 
está hospitalizado, solicitando a todos que enviem boas vibrações e energias para o pronto 
reestabelecimento do tio Beno. O coordenador apresentou algumas sugestões de 
alterações no estatuto a respeito do Brazão e da porcentagem de frequência aos encontros. 
O Sr Scherer sugere que para a votação na eleição seja apresentado o cartão tradicionalista 
atualizado e que o representante da entidade esteja devidamente pilchado. As alterações 
foram colocadas para aprovação e foram aprovadas por todos os presentes, ficando o texto 
no Estatuto da seguinte forma: ESTATUTO SOCIAL, Título I, DA CONSTITUIÇÃO, BASE E 
OBJETIVOS, Capítulo I, DA CONSTITUIÇÃO,  Modificação do Artigo 2 para: Para sua 
identificação abreviada, a 12ª Coordenadoria Regional Tradicionalista usará sigla “12ª RT”, 
tendo como lema: “Pingo, churrasco e chimarrão; gaúcho em qualquer chão” e uma 
bandeira com as seguintes cores, adotadas como oficiais da 12ª RT: Branca, verde, 
vermelho e amarelo. Modificação do Parágrafo Único para: Parágrafo Único – A bandeira 
será da cor branca com linhas horizontais nas cores verde, vermelho e amarelo, no centro 
da bandeira deverá conter o brasão da 12ª Região Tradicionalista, constituído de um círculo 
branco com contornos nas cores: verde, vermelho e amarelo, nele estará escrito: 
“MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO” bem como os nomes dos munícipios que 
compõem esta região (Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Nova Santa Rita), 
ao centro deste círculo deverá ser desenhado o mapa que compreendem estes munícipios, 
na cor verde clara, contendo a descrição 12ª RT. Título VI, DAS ELEIÇÕES - Modificação do 
§ 2° para - Terão direito a apresentar nomes para os diversos cargos eletivos e de nomear 
delegados, com direito a voto, as entidades tradicionalistas filiadas ao MTG, com sede na 
base territorial da 12ª RT, desde que estejam quites com as contribuições regularmente 
instituídas e que tenham presença em, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos 
Encontros Regionais de Patrões do ano em curso. Inclusão do § 3° - Será obrigatório a 
apresentação do cartão tradicionalista que deverá estar devidamente regularizado, bem 
como o uso da pilcha, para todos os delegados eleitores e representantes das entidades 
tradicionalistas com direito a voto no momento da votação. Encerrando o Encontro, 
apresentou-se o Advogado Gelson, assessor Jurídico da Região que está a disposição de 
todos para auxiliar na regulamentação das entidades e demais assuntos. A ficha para 
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inscrição da ciranda e entrevero fase regional já está no site. O coordenador informa que o 
próximo encontro de patrões ocorrerá no dia cinco de junho 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 

1ª Secretária Regional 12ªRT 
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Coordenador Regional 12RT 
  

 

 
 

 

  
  

 


