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Ata 04/2017 – Aos três dias do mês de abril 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 terceiro 

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, 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 março de dois mil e dezessete. A ata é lida e colocada para 

aprovação. A mesma é aprovada por todos unanimemente.  O coordenador convida aos 

Diretores Artísticos para dirigirem-se à parte da Bocha, a fim de reunirem-se com o Diretor 

Artístico Nunez, conforme solicitado previamente que os Patrões das Entidades 

informassem da reunião aos seus diretores. A respeito da 29ª FECARS, o coordenador diz 

que neste ano pela primeira vez, setenta e sete por cento dos custos do evento foi pago 

pela Diretoria Campeira que buscou patrocínios e trabalhou previamente para a 

arrecadação do valor e alimentos. Parabeniza-se a todos os participantes pela colocação 

em 9º lugar na Classificação Geral do Evento. O coordenador diz estar muito satisfeito e 

chama a toda equipe envolvida na organização, assim como os ganhadores dos Prêmios 

para que se posicionem a frente para a apresentação a todos os presentes. O Diretor 

Campeiro Jeferson, agradece a todos, destacando o trabalho do Zardo, do João e do Elói 

que foram incansáveis durante os cinco dias de evento. Parabeniza à Laíne pelo Laço 

Prenda e penta campeã da prova de rédea prenda, pois a mesma é merecedora a muito 

tempo. Informa também que nos dias quatro, cinco e seis de agosto, ocorrerá a 1ª Seletiva 

Campeira e nos dias seis, sete e oito de outubro a 2ª Seletiva Campeira, onde as inscrições 

para os Piás e os Veteranos serão isentas de cobrança de valor. O coordenador lembra a 

todos que no próximo final de semana ocorrerá o Entrevero de Peões na cidade de São 

Sebastião do Caí, com o Piá Gustavo e o Guri Leo Bruno representando a 12ªRT. Léo Bruno 

agradece a confiança da Coordenadoria nele e em seu irmão, pois os mesmos darão o 

melhor de si. Recado dos Patrões: CTG Seiva Nativa, baile de reinauguração com a nova 

estrutura do galpão, dia oito de abril de dois e dezessete as vinte e uma horas, valor de 

quinze reais, animação de Tranco Macanudo. CTG Alma Crioula, jantar baile de posse de 

patronagem, dia oito de abril de dois mil e dezessete as vinte e uma horas, vinte e cinco 
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reais.  DTG Figueira Velha convida para o Baile de Posse da nova patronagem no dia 08 de 

abril de 2017 as vinte horas. A associação de Trovadores Luiz Muller apresentou a nominata 

da atual patronagem, para a gestão 2017/2018, liderada pelo patrão João Benito Soares 

Arena. O CTG Tropeiros das Coxilhas apresentou também a nominata de sua nova 

patronagem, liderada pelo senhor Doni José Schneider relativo a gestão 2017/2019. No dia 

seis de maio haverá a oitava tertúlia das mães, no Galpão João Carlos de Moura no Parque 

de Eventos Jayme Caetano Braun em Sapucaia do Sul, será o dia todo, um evento da 

associação de trovadores Luiz Muller. Correspondências recebidas do MTG: ofício número 

dezesseis de dois mil e dezessete, foi informa a desfiliação do CTG Pedro Fernandes, 

matrícula 2070. Ofício número trinta e oito, o GPF Aldebarã matrícula 2743 foi filiado em 

caráter definitivo ao Movimento. Ofício número dezenove, Sr. Eder Antônio de Azeredo 

não faz mais parte do Departamento de Narradores do MTG. Prestação de contas 

trimestral: o I Jantar Regional gerou R$1484,51 de despesas, R$3220,00 de receita e obteve 

um lucro de R$1.735,49. Balancete Trimestral: saldo do semestre anterior de R$980,59, 

total de entradas de janeiro a março: R$17.842,16, total de saídas de janeiro a março: 

R$16.992,76. Saldo Final na data de hoje: R$1829,99. O coordenador informa a finalização 

do Projeto Semana da Paz, tendo as seguintes entidades que participaram: DTG Figueira 

Velha, CTG Tropeiro das Coxilhas, CTG Mata Nativa, Estância de Sapucaia, GAG Piazitos do 

Sul, CTG Tapera Velha, CTG Domadores do Rincão e CCT Rancho Crioulo. A contagem dos 

mantimentos totalizou mais de 395 kg de alimentos, somente O DTG Tropeiros do Ouro 

Negro arrecadou 100kg que já foram destinados à São Francisco de Paula. Sobre a Escola 

de vaca parada o coordenador informa que já foi realizada duas oficinas com a Emily. A 

próxima será no dia 15 de abril em Canoas e no dia 07 de maio em São Leopoldo. Projetos 

de Captação: O vice coordenador está conversando com as entidades que possuem 

interesse em participar desse grande projeto, realizando reuniões com cada entidade. As 

que ainda tiverem interesse em participar, devem contatar a coordenadoria até o próximo 

Encontro de Patrões. O Segundo Concurso Integrado: será realizado em julho/2017. As 

entidades que tiverem interesse devem procurar a Diretora Cultural. Sobre os Cartões 

Tradicionalistas: Já está disponível no site a nova ficha para pedido de cartão, no valor de 

R$30,00. A Primeira Prenda Pamela agradece ao apoio de sua Entidade, o GAG Piazitos do 

Sul e da Coordenadoria na realização do seu evento para arrecadação de fundos para a sua 

Ida para a Ciranda em Bagé, a mesma contou com o lucro de R$2.685,00 em seu evento. 

No dia dez de abril de dois mil e dezessete ocorrerá 24º Elo Regional, com certificado e 

presença da 1ª Prenda do Estado Roberta Jacinto, no CTG Estância de Sapucaia. A respeito 

das camisas da 12ªRT o coordenador informa que o valor é de R$80,00 e que os 

interessados devem encomendar, com a coordenadoria. A seguir o regulamento do 

SECAMP foi lido capítulo a capítulo e colocado para votação. O mesmo foi aprovado por 

unanimidade por todos os presentes. O coordenador informa que o próximo encontro de 
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patrões ocorrerá no dia oito de maio 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.  

 
 
 
______________________________ ______________________________ 

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

 

 
 

 

  
  

  


