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Ata 08/2017 – Aos sete dias do mês de agosto 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 sétimo 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, Primeira Secretária da Décima Segunda Região Tradicionalista Sra. 
Antônia de Almeida e demais componentes desta Coordenadoria. Após entoarmos o Hino 
Nacional Brasileiro, foi realizada a leitura da ata do último encontro realizado em julho de dois 
mil e dezessete. A ata é lida e colocada para aprovação. A mesma é aprovada por todos 
unanimemente. Dando continuidade ao encontro a diretora Cultural Marcia Monteiro falou 
sobre o Concurso Interno Integrado, que foi realizado no dia vinte e dois de julho de dois mil 
e sete, ela agradece aos patrões dos CTGs Tio Lautério e CTG Domadores do Rincão por terem 
sido os anfitriões desse grandioso evento. A Primeira Prenda mirim Érika e o Primeiro Piá Israel 
convidam a todos para participarem do Seminário de Mirins da 12RT que falará sobre o 
“Mundo Mágico das Brincadeiras Folclóricas”, que terá como convidados de Honra e 
Palestrantes: Cecíclia Scholz, primeira Prenda Mirim do Estado do Rio Grande do Sul e Gustavo 
de Souza Moreira, Segundo Piá do Rio Grande do Sul no dia três de setembro de dois mil e 
dezessete. Após iniciou-se a leitura da nominata da Nova Patronagem do GAG Piazitos do Sul 
e apresentação do seu Prendado Gestão 2017/2018. Novo Prendado da ASMOTSS, Associação 
Municipal do Movimento Tradicionalista de Sapucaia do Sul, Gestão 2017/2018. Novo 
Prendado do CTG Tropeiro das Coxilhas, Gestão 2017/2018. Novo Prendado do GT Sepé 
Tiarajú, Gestão 2017/2018. Novo Prendado do DTG Figueira Velha, Gestão 2017/2018. Novo 
Prendado do CTG Mata Nativa, Gestão 2017/2018. Novo Prendado CTG Estância Gaúcha, 
Gestão 2017/2018. Na sequência iniciamos os convites para eventos: GTF Tropilha Crioula 
convida para a sua Segunda Noite a Gaúcha, onde haverá a Posse do novo Prendado e 
Apresentações Artísticas e Culturais, vai ser no dia dezoite de agosto às 20h. CTG Sovéu de 
Ouro promove o Jantar Baile com animação do Grupo Mania Gaúcha no dia dezenove de agost 
as vinte horas e trinta minutos, GPF Aldebarã convida para o Baile de Posse de Prendas e Peões 
e Formatura de Danças Gaúchas de Salão a realizar-se no dia dezenove de agosto a partir das 
vinte e duas horas, CTG Chama Nativa realizará Jantar Baile de Formatura no dia dois de 
setembro com animação do Grupo Som Gaúcho,  O CTG Estância de Sapucaia convoca seus 
associados para eleição de nova patronagem no dia nove de agosto. O Representante da 
Redemac, recebe a palavra para divulgar sobre o concurso cultural que em parceria ao Galpão 
Crioulo premiará um CTG com o valor de R$30.000,00 para reforma nos Galpões. No site do 
GShow está disponível o regulamento e as inscrições. O coordenador apresenta a todos a nova 
bandeira da 12RT, que foi aprovada a dois encontros atrás, e solicita que o Sr. Alvanir leve a 
nova bandeira para participar da busca da chama. Resultado do Rodeio Nacional realizado na 
cidade de Querência no MT, o coordenador nomeia todos os campeões. O Patrão Rodrigues 
do CTG Mata Nativa, faz uma homenagem ao Departamento do Truco entregando a eles um 
troféu como lembrança. No dia 20 de agosto de 2017 às 8h30 no DTG Tropeiros do Ouro Negro 
haverá a realização do 24º Seminário de Patrões, o coordenador convida a todos para 
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participarem, onde está previsto um momento de integração entre os patrões, e a entrega do 
Troféu Destaque Tradicionalista. No último final semana foi realizado o 30º SECAMP e a 1ª 
Festa Campeira, o evento foi considerado um sucesso, onde houveram mais de mil laçadores 
e baile gratuito. O coordenador informa que este evento não contou com nenhum patrocínio 
de órgão público, somente a cedência da cancha pelo Município de Canoas. As contas foram 
pagas, com patrocínios de empresas privadas e com as inscrições. A contrapartida da Região à 
Cidade de Canoas, foi a regularização do CAT, que liberou a cancha até 2020. A respeito do 6º 
Rodeio Crioulo de Sapucaia do Sul, conforme as redes sociais estão divulgando, consta o nome 
do coordenador Fabiano e do Presidente Nairo, mas que o mesmo não é um Rodeio Regular e 
que não houve autorização para o uso do seu nome, O coordenador Informa que já foi 
notificado ao Ministério Público a realização deste evento, solicitando o cancelamento do 
mesmo. Os coordenadores das demais regiões já foram notificados. A coordenadoria informa 
que se houver alguma entidade da 12RT participando do Rodeio, a mesma será punida. No 
mês de julho realizamos a Regional do Enart, no CTG Tropeiros das Coxilhas, o coordenador 
agradece ao CTG pela recepção e acolhida, houveram mais de 450 pessoas no Baile a Moda 
Antiga. No próximo encontro de patrões serão feitas as prestações de contas. Amanhã as 20h 
na sede do MTG ocorrerá os sorteios das ordenas da InterRegional. No dia 1º de Outubro 
haverá a Classificatória do ENECAMP. Sobre a ratificação da punição aplicada ao Peão Vladimir 
do CTG Querência Pampeana, o coordenador informa que recebeu ofício do MTG na sexta-
feira da SECAMP, onde foi orientado a liberação da participação do peão na Seletiva. O peão 
laçou, mas a coordenadoria irá recorrer. Nos dia 10, 11 e 12 de agosto haverá o acendimento 
da Chama Crioula no município de Mostardas, teremos 29 cavalheiros que representarão a 
12RT. Na 84ª convenção tradicionalista aprovou a alteração referente ao agrupamento das 
regiões que serão classificados por região Litoral, serrana e fronteira para 2018. Ainda a 
respeito da busca da chama  onde o coordenador falou do interesse em unir São Leopoldo 
com a região o patrão Jaime  do CTG Tio Lautério falou que tentou no ano passado, mas que 
devido ao custo ser mais alto indo pela região, o município optou por ir sozinho e perguntou 
sobre o outro peão que não laçou na FECARS em Rolante. O coordenador explicou que o peão 
não laçou somete um armada, e que por ter deficiência auditiva não ouviu a chamada no 
microfone, mas mesmo não laçando uma armada, seguiu concorrendo. Jeferson Ennes 
agradeceu aos patrões que atenderam ao chamado de doação de sangue para o seu afilhado 
e informa que o mesmo já está bem. Sobre os festivais ocorridos neste ano, destacou-se a 
representatividade da 12RT no Festimirim, pelo CTG Mata Nativa. No Juvenart com o DTG Leão 
da Serra, o DTG Tropeiros do Ouro Negro e o GAG Piazitos do Sul, Marcelo Ortiz na chula do 
Nacional com segundo lugar. O coordenador informa que o próximo encontro de patrões 
ocorrerá no dia quatro de setembro 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 
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