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Ata 01/2018 – Aos quinze dias do mês de janeiro 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 

Presidente do MTG Nairo Calegaro, pelo Vice-Presidente de Esportes Campeiros e 
Conselheiro do MTG Martim Guterres Damasco, pelo Conselheiro Presidente da 
Junta Fiscal do MTG Firmo Farias dos Santos, pelo Conselheiro Secretário da 
Junta Fiscal do MTG Paulo Vargas, pelo Vereador de Canoas Cezar Paulo Mossini,  
Primeiro Tesoureiro da Décima segunda Região Tradicionalista João Francisco 
Silveira, pelo Patrão do CTG Independência Gaúcha Rinaldo Trisoldi, pela 
Secretária Regional Michele Lang Nunez e demais componentes desta 
coordenadoria. Após entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, o Coordenador saudou 
a todos os presentes e iniciou a reunião destacando que a pauta principal é a posse 
da coordenadoria gestão 2018, porém antes deste ato, solicitou ao Tesoureiro João 
que realiza-se a prestação de contas do 2ºsemestre. Passada a palavra ao 
Tesoureiro João que apresentou a prestação de contas do 2ºsemestre como segue: 
Receitas R$6.990,00(seis mil novecentos e noventa reais) de cartões 
tradicionalistas, R$443,63(quatrocentos e quatro e três reais e sessenta e três 
centavos) de repasse do MTG, R$106.700,00(cento e seis mil e setecentos reais) 
de patrocínios, R$22.400,00(vinte dois mil e quatrocentos reais) de receitas com 
eventos; Despesas R$7.392,16(sete mil trezentos e noventa dois reais e dezesseis 
centavos) de despesas com deslocamento, R$28.800,00(vinte e oito mil e 
oitocentos reais) de despesas de hospedagem, R$21.101,33(vinte e um mil cento e 
um reais e trinta e três centavos) de despesas com eventos, R$13.121,32(treze mil 
cento e vinte um reais e trinta e dois centavos) de despesas de alimentação e 
pagamento com empréstimos, R$2.765,00(dois mil e setecentos e sessenta e cinco 
reais) de móveis e utensílios, R$649,20(seiscentos e quarenta e nove reais e vinte 
centavos) de material de expediente e telefone, R$259,55 (duzentos e cinquenta 
nove reais e cinquenta e cinco centavos) de correios e transporte, 
R$204,00(duzentos e quatro reais) de despesas bancárias, R$4.772,48(quatro mil 
setecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) de cópias e 
impressão, R$55.600,00(cinquenta e cinco mil e seiscentos reais) de prestação de 
serviços, R$750,00(setecentos e cinquenta reais) de uniformes, R$3.943,26(três mil 
novecentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos) de outras despesas; 
R$136.533,63(cento e trinta e seis mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e 
três centavos) total de receitas; R$139.358,30(cento e trinta e nove mil trezentos e 
cinquenta e oito reais e trinta centavos) total das despesas; R$2.960,57  (dois mil  
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novecentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) de saldo do semestre 
anterior; R$135,90(cento e trinta e cinco reais e noventa centavos) de saldo para o 
semestre seguinte, totalizando receitas e despesas no valor de R$139.494,20(cento 
e trinta e nove mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). 
Retornada a palavra ao coordenador que coloca a prestação de contas em 
aprovação, que é aprovada por unanimidade pelos patrões. Passada a palavra ao 
Presidente do MTG Nairo que saúda a todos, também agradece a presença do 
Sr.Martim, Sr. Firmo e Sr.Paulo Vargas, agradecendo por terem aceitado o desafio 
de administrar o MTG, saúda o Vereador Mossini e também o ex Coordenador 
Peixoto, e destaca o 66º congresso realizado neste ultimo final de semana, mas 
que fará referencias no seguimento da reunião. Retornada a palavra ao 
coordenador, que em suas considerações, ressaltou aos presentes os trabalhos 
realizados no ano de 2017 através das diretorias artística, cultural, campeira e de 
relações institucionais, e reforçou o compromisso de fortalecer essas e as demais 
áreas de sua coordenadoria em 2018. Agradeceu a oportunidade de poder por mais 
um ano comandar a 12ª RT e também pela honraria de ter coordenadores de 
gestões passadas o acompanhando em sua trajetória. Além disso, anunciou que o 
presente ano será de grandes festas, pois alguns eventos da região estão 
completando 25 ou 30 anos de existência. Encerrou agradecendo o apoio de sua 
família, dizendo que se a família não anda junto, o tradicionalismo também não 
anda. Na sequencia a secretária lê a nominata da coordenadoria para o ano de 
2018, como segue: Coordenador – Fabiano Vencato, Vice coordenador – Silvio 
Delavéquia, 1ª Secretária – Sandra Bartosiak, 2ª Secretária – Michele Lang Nunez, 
1º Tesoureiro – Alessander Nunez, 2º Tesoureira – Cláudia Silvane da Silva 
Ribeiro, Diretora Cultural – Márcia Rosane Monteiro, Assessora de Concursos – 
Maria de Lourdes Monteiro, Assessora de Prendas e Peões – Pâmela Maria 
Ianescoski, Diretor Artístico – Ronaldo Polhmann, Assessor de Danças Tradicionais 
– Talita Polhmann, Assessor de Danças Campeiras – Marcelo da Rosa, Assessor 
de Chula – Marcelo Ortiz, Assessor de Declamação – Paulo Vargas, Assessores de 
Música – Daniel Lima e Robson Paines, Diretor de Esportes – José Everton Prates, 
Assessor de Tava/Tetarfe – José Dias, Assessor de Bocha Campeira e 48 – William 
Baptista Althaus, Assessor de Cartas – Miguel Lucas Garcia, Diretor Campeiro – 
João Felipe Lima Ribeiro, Vice-Diretor Campeiro – Marcos Daniel Wecch, 
Assessora Campeira – Carla Zanetti, Assessor Campeiro – Denis Garcia Ubatuba, 
Assessor Campeiro – Paulo Cristiano Bica Azevedo, Assessor Campeiro – Yuri 
Leguissano Azevedo, Assessor Campeiro – Osvaldo Luis da Silva, Diretor de 
Acampamentos – Luiz Francisco Scherer, Diretor de Cavalgadas – Valdir Soares, 
Vice-Diretor de Cavalgadas – Éder Zahner, Tesoureiro – Alvanair Rosa, Diretor de  
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Eventos – Amarante Goulart, Diretor de Comunicações – Renato Kruel, Diretor 
Jurídico – Cezar Paulo Mossini, Diretora Jovem – Emily Zahner, Conselho de 
Ética: Liane dos Santos Peixoto, Justina Menegaz Leite, Valéria Albano, Ito 
Marques, Fátima Maria Otharan Soares, Ociran Freitas, Conselho Fiscal: Jorge 
Ferreira Peixoto, Carlos Roberto Portella, Régis Blessman, Adão Varallo Moraes,  
Lauro Freitas, José Lang, após passa a palavra ao Presidente do MTG Sr. Nairo 
que realiza o juramento de posse juntamente com os componentes da 
coordenadoria. Após parabeniza e deseja muita união e entendimento entre os 
membros desta coordenadoria. Com a palavra o Vice-Presidente de Esportes 
Campeiros e Conselheiro do MTG Martim Guterres Damasco que saúda a todos e 
relata que na no dia 17 de fevereiro estará na Cidade de Esmeralda para fazer o 
sorteio do Fecars, que ficará até esta a disposição das regiões que tenham 
intenção de sediar, se até esta data não houver nenhuma manifestação ficará 
definido que será realizado no dias 02 e 03 de novembro/18 na Cidade de Marau. 
Deseja muito sucesso a nova coordenaria e coloca-se a disposição para o que for 
necessário. Com a palavra o Conselheiro Presidente da Junta Fiscal do MTG Firmo 
Farias dos Santos, que saúda a todos os componentes da mesa e os demais, relata 
que esteve um pouco afastado da região, porém sempre que solicitado se faz 
presente, felicita a todos e se coloca a disposição desta coordenadoria. Com a 
palavra o Conselheiro Vice-Presidente da Junta Fiscal do MTG Paulo Vargas, que 
após cumprimentar a todos os presentes, relata que foi convidado para fazer parte 
da Junta Fiscal do MTG, e aconselhado a não fazer parte da coordenadoria da 
12RT, pede desculpas, agradece o convite e se coloca a disposição, pois se 
considera um peão desta coordenadoria. Com a palavra o Vereador de Canoas e 
Diretor Juridico da 12RT  Cezar Paulo Mossini que saúda a todos da mesa e 
demais patrões e patroas presentes, agradece o convite para participar desta 
coordenadoria, que foi  aceito com  muita honra, e afirma que fará todo o esforço 
para dirimir quaisquer problemas ou duvidas jurídica. Também relata a importância 
do movimento tradicionalista para o nosso estado, fala sobre intensificar o apoio 
financeiro junto aos governos para as invernadas, pois é através delas que as 
entidades participam de eventos e também transmitem a nossa cultura e tradição. 
Ressaltou que o tradicionalismo deveria ser objeto de programa permanente de 
incentivo pelo governo do estado. Com a palavra o Vice-coordenador da 12RT 
Silvio Delavéquia, que cumprimenta a todos e agradece a confiança de todos, 
principalmente do coordenador Fabiano, reafirma que ira trabalhar cada vez mais 
juntamente com sua esposa para o crescimento desta coordenadoria. Novamente 
com a palavra o Presidente do MTG Sr. Nairo inicia dizendo que é pertinente 
nesses momentos fazermos algumas avaliações, e a preocupação que o vereador 
comentou, sobre as  
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crianças, prendas e peões buscarem verbas em sinaleiras para participarem de 
eventos, fala que o primeiro erro ocorre na própria entidade, permitindo que isso 
ocorra, pois temos as coordenadorias e os conselhos para assessorar essas 
dificuldades. O MTG nesses últimos três anos teve que fazer parcerias com 
prefeituras e empresas para realizar seus eventos, teve que aprender a buscar 
recursos. Comenta que muitos jovens participaram do ultimo congresso como 
relatores e se destacaram fazendo um ótimo trabalho. O que está faltando no 
movimento é o jovem com maior preparação e liderança. Devemos educar nossas 
crianças, começando pela apresentação da patronagem, mostrar como funciona a 
entidade e a historia do tradicionalismo, para depois ensinar as danças, ou seja, dar 
consciência aos jovens abrindo as mentes. Precisamos fazer o movimento se 
fortalecer, com muita união, claro nem sempre concordando, mas é também nas 
divergências que se cresce. Que 2018 seja um ano de recuperação da nossa 
identidade. Agradece por ter sido avalizado no ultimo congresso para mais um ano 
a frente do MTG, para dar continuidade ao seu trabalho e refazer alguns caminhos 
para estarmos mais juntos, com mais entendimento para encontrarmos as 
soluções, deseja muita saúde e união a todos. Com a palavra o Coordenador 
Vencato que faz um resumo da coordenadoria do ano 2017, destaca o 
fortalecimento dos eventos na nossa região, resgatamos e reforçamos o enartinho, 
focamos em 4 diretorias: artística, cultural, campeira e relação institucionais, esta 
criada em 2017 pois precisávamos ter um dialogo com os órgãos públicos e 
empresas privadas. Realizamos muitas mudanças na diretoria campeira, os 
eventos só se fortalecerão se nos unirmos. A 12rt apresenta e mostra que pode 
fazer eventos grandes, realizamos no ano de 2017 a inter-regional do Enart, no ano 
de 2018 temos muitos projetos porém temos que arrumar a nossa casa, para isso 
mudamos o estatuto, criamos o regimento interno que será apresentado e 
aprovado, através deles iremos nos nortear para essas mudanças. Agradece a 
esposa e a filha pelo apoio e a todos por permitirem que esteja a frente desta 
coordenadoria, agradece aos diretores que nos deixam e aos diretores que entram, 
destacando que todos são capacitados para enfrentarmos todas as atividades que 
iremos desempenhar neste ano. Na sequencia deliberou sobre o 2º jantar regional 
que será realizado no dia 02 de março no CTG Morada de Guapos. Também 
comunicou que no dia 17/02 haverá reunião dos diretores e coordenadores em 
Esmeralda, para conhecer a área, sorteio dos lotes e receber as informações para a 
festa campeira 2018. Sobre a seletiva campeira iremos trazer a lista com os nomes 
selecionados, porém iremos fazer contato para saber do interesse de cada 
selecionado. Com a palavra os Srs. Djalma e Paulo Vargas, que  divulgam o 4º 
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Esteio da Poesia Gaúcha, realização da Prefeitura de Esteio no dia 24/fev às 20hs, 
na Casa de Cultura Lufredina Araujo Gaya. Retornada a palavra ao  
 
 
 
 
coordenador relata que na reunião de coordenadores que ocorreu no 66º 
Congresso, determinou que  esse ano a nossa região irá participar da 1ª Inter 
Regional do Enart no mês de agosto na Cidade de Campo Bom na 30RT. Também 
comunica que em dezembro/17 a nossa 1ªprenda mirim desistiu da participação na 
Ciranda Cultural de Prendas, como não temos nem 2ª ou 3ªprenda, então em 
conversa com a Diretora Cultural Márcia, iremos indicar para 2ªprenda a Srta. 
Gabriela Alves de Oliveira, que irá representar a 12RT na Ciranda Cultural de 
Prendas no mês de maio/18. Com  a palavra a Prenda Alexandra Martins, que 
saúda a todos e realiza o convite para o evento da invernada cultural  que será 
realizado dia 11/03 no CTG Estancia Gaúcha e o convite para o 1º Seminário de 
Educação e Cultura esse evento terá parceria da 1ªPrenda Regional da 12ªRT e a 
Prefeitura de Esteio, e será realizado na fundação de cultura de esteio dia 06/04. 
Retornada a palavra ao coordenador que explica que para as reuniões deste ano 
mudamos a disposição das cadeiras dos patrões, a reunião seguirá em dois 
modulo, primeiro será lida a ata do encontro anterior e as correspondências, após o 
coordenador e os patrões se deslocarão para o espaço ao fundo do CTG 
Independência Gaúcha, onde irão discutir sobre assuntos pertinentes a esta 
coordenadoria, e as prendas e peões usarão esta parte principal do CTG, por 
serem em maior numero de integrantes. Fica definido que o próximo encontro será 
no dia cinco de março de dois mil e dezoito. O Coordenador agradece a presença 
de todos e após 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, Sandra Bartosiak Silva, 1ª secretária 
Regional e por Fabiano Vencato Coordenador Regional. 

 


