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Ata 01 – Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 
horas, no Galpão do CTG Domadores do Rincão, sito a Rua Rui Barbosa, número 556, na 
Cidade de Sapucaia do Sul/RS, realizou-se o Iº Congresso Gaúcho Regional 
(CONGREGARE) da Décima Segunda Coordenadoria Regional Tradicionalista. A mesa foi 
composta pelos senhores: Coordenador Regional Fabiano Vencato, Presidente do MTG 
Sr. Nairo Callegaro, Patrão do CTG Domadores do Rincão Sr. Amarante Goulart, Segunda 
Secretária da Décima Segunda Região Tradicionalista Sra. Michele Lang Nunez, e demais 
Patrões das Entidades da 12ª RT. Iniciando a apresentação das proposições, Márcia 
Monteiro, Diretora Cultural da 12ª RT, apresenta a 1ª Proposição: APRESENTAÇÃO DOS 
GRUPOS NO ENARTINHO: A ideia do ENARTINHO quando se criou em 2001, era que os 
grupos fossem do mesmo molde do ENART. Então Márcia, coloca para aprovação que no 
ENARTINHO, na apresentação dos Grupos de Danças, quem deve anunciar seu grupo é 
a 1ª Prenda da Categoria concorrente. Podendo fazer parte do Grupo de Danças ou não. 
Tendo o consentimento do Patrão e do Departamento Cultural da Entidade. Colocada em 
votação, é aprovada por todos unanimemente. 2ª Proposição: CRIAR CATEGORIA PRÉ-
MIRIM NO ENARTINHO, de autoria da Diretora Cultural Márcia Monteiro, essa proposta 
vem como objetivo em segurar os valores dos pequenos, pois no ano de 2017, muitos 
pequenos concorreram com crianças mais velhas. O Coordenador Regional falou da 
questão dos troféus que aumentaria a quantidade, e o custo aumentaria bastante, para a 
Entidade que estará sediando o Evento. Márcia falou em colocar nos troféus as tarjas, 
podendo ser utilizados os troféus que sobram de um ano para outro. Aprovação em caráter 
experimental, sendo a forma de premiação em cerificados. 3ª Proposição: CRIAR 
ABERTINHO DE ESPORTES, apresentada pelo Diretor de Relações Institucionais Silvio 
Delavequia, que a partir de 2018 seja introduzida juntamente com a realização do 
ENARTINHO o ABERTINHO DE ESPORTES, o evento se criaria em modalidade única, 
com as seguintes modalidades: truco, tetarfe, laço vaca parada e bocha. Márcia salientou 
sobre a importância pois será algo inédito no Estado. João Silveira do CTG Estância de 
Sapucaia, concorda com a importância desta ação, mas se preocupa com o Estatuto da 
criança, por causa de horários que as crianças poderão estar participando. O Coordenador 
citou que pode também ser introduzida outras modalidades como brincadeiras infantis. 
Colocada em votação, é aprovada por todos unanimemente. 4ª Proposição: ELEIÇÕES 
REGIONAIS, o Coordenador Fabiano Vencato apresenta a proposição de que as eleições 
para Coordenadoria Regional ocorram dentro do CONGREGARE, estimulando assim a 
maior presença de Patrões no evento. Se dispensaria o Encontro de Patrões no mês de 
dezembro. As eleições devem ocorrer 30 dias antes do Congresso Tradicionalista Gaúcho 
que ocorre no mês de janeiro. O Sr. Elvio Alberto Walter do CTG Domadores do Rincão, 
fala em se colocar 2 delegados para o CONGREGARE. O Sr. João Silveira do CTG 
Estância de Sapucaia, informa que deve ser criado regulamento. O Coordenador informa 
que será criado novo regulamentação do CONGREGARE e que será submetido à 
aprovação em Encontro Regional de Patrões. Colocada em votação, é aprovada por todos 
unanimemente. 5ª Proposição: CRIAÇÃO DE RELATÓRIO PARA AS ENTIDADES 
TRADICIONALISTAS, é apresentada pelo Coordenador Regional, que fala sobre criar um 
relatório de atividades, onde as Entidades devem apresentar até o mês de novembro, suas 
atividades desenvolvidas com cópias de certificados, fotos, fichas de inscrições de 
concursos, entre outros documentos. O material poderá ser enviado por e-mail ou entregue 
em mãos. Vencato fala da importância deste relatório para a distribuição dos pontos 
destaques tradicionalistas das Entidades dentro da Região, pois hoje é o Coordenador que 
faz essa distribuição, e da dificuldade de algumas entidades comprovarem as atividades 
realizadas ou as participações que tiveram nos Eventos. Silvio Delavequia, fala sobre uma 
ideia de que quando a Entidade for fazer a inscrição para ENART ou FECARS que se  
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possa já entregar um comprovante de entrega, fazendo isso já parte do relatório. O 
Coordenador Regional fala que a Entidade que não tem comprovante zera a pontuação. 
Marcia Monteiro sugere, que durante o CONGREGARE, poderá ser informado o Destaque 
Tradicionalista da 12ª RT entre as entidades que mais pontuaram. E exaltar os trabalhos 
das entidades que realizaram durante o ano. A proposição é colocada em votação. É 
aprovada por todos unanimemente. O Coordenador Regional apresenta a 6ª Proposição: 
CAVALGADA REGIONAL BENO ALVES DA SILVEIRA, que a Cavalgada Regional passe 
a ser uma homenagem ao saudoso tradicionalista Beno Alves da Silveira, que por muitos 
anos ocupou o cargo de Diretor de Cavalgadas da 12ª RT. Sr. Renato perguntou quando 
ocorreria a cavalgada. Vencato falou que ocorrerá juntamente com o Aniversário da Região 
no mês de outubro. O Coordenador informa que para o ano que vem, tem a ideia de 
reformular os eventos, aglomerando o Aniversário da 12ª RT, ENARTINHO e Cavalgada 
Regional. Colocada em votação, é aprovada por todos unanimemente. 7ª Proposição: 
TERTÚLIA CULTURAL apresentada pela Srta. Pamela Maria Ianescoscki, do GAG 
Piazitos do Sul, a mesma fala que isso seria uma forma de pessoas de outras entidades 
participarem e conhecerem mais o quadro social das entidades coirmãs. O Coordenador 
Regional fala, que na forma de enxugar os eventos, propõe que a Tertúlia seja de 
responsabilidade das Entidades e que seja realizada em parceria, visando assim maior 
público. Marcia Monteiro fala que isso é uma forma de integrar a parte cultural das 
entidades com os demais departamentos, que é muito válido essa integração entre todos. 
Marcia propõe também que as Tertúlias possam ser realizadas por cada Entidade uma vez 
por ano. Após discussão optou-se em reformulação da mesma e que seja aprovada em 
Encontro de Patrões. 8ª Proposição: PARTICIPAÇÃO DO EX-PATRÃO NOS 
ENCONTROS, Sr. João Silveira sugere que Ex-Patrões tenham direito a palavra nos 
Encontros de Patrões, mas não tendo direito a voto. O Coordenador Regional argumenta 
que a sugestão do Sr. João é válida e que busca a maior participação, porém entende que 
os Patrões eleitos devem ter autonomia nos encontros e que isso poderia causar 
divergências dentro da própria entidade, sugere que os próximos encontros sejam 
exclusivamente aos Patrões, em caráter experimental, deverá ocorrer no local  reservado 
para estimular o maior número e participação em debates. Sr. Elvio Alberto Walter do CTG 
Domadores do Rincão, sugeriu que o encontro seja somente com Patrões. Marcia Monteiro 
e a Sra. Elisabete, Patroa do CTG Estância de Sapucaia, apoiam essa sugestão. O 
Coordenador regional abre para votação: Modelo aberto com a palavra dos Ex-Patrões, ou 
o modelo fechado, somente com os Patrões. Marcia Monteiro salientou que o Patrão foi 
escolhido para representar a Entidade. O Sr. Renato Kruel da Associação de Trovadores 
Luiz Muller fala que essa proposição irá causar uma forma de constrangimento entre os 
atuais e Ex-Patrões, por questões de opiniões diferenciadas. O Coordenador Regional 
coloca em votação qual dos dois modelos a serem aprovados: Modelo Fechado (somente 
com os Patrões), ou Modelo aberto (com todos tendo Ex-Patrões direito a palavra). 
Aprovada o Modelo Fechado. No Encontro de Patrões de Janeiro/2018, ainda será feito o 
encontro de Patrões da forma atual, mas a partir do mês de Março/2018, já será feito da 
forma aprovada neste Congresso. 9ª Proposição:   OBRIGATORIEDADE DA PILCHA E 
OBRIGAÇÕES EM DIA COM O MTG PARA VOTAÇÃO, Sr. João Silveira propõe que os 
Patrões devem estar pilchados e as anuidades em dia, para votarem na eleição para 
Coordenador. Colocada em votação, é aprovada por todos unanimemente. 10ª 
Proposição: PRESTAÇÃO DE CONTAS, Sr. João Silveira fala sobre a prestação de 
contas de eventos da Região, que dever ser feita mensalmente, no Encontro de Patrões 
do mês. Colocada em votação, é aprovada por todos por unanimidade. 11ª Proposição: 
DEFINIÇÃO DE CARGOS DA COORDENADORIA EM REGIMENTO INTERNO, Sr. João 
Silveira fala sobre a definição dos cargos da coordenadoria, e pede que estes devem ser  
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discriminados o que cada um tem como função. O Coordenador regional informa que em 
2018, será criado um regimento interno regional, onde será apresentado as funções de 
cada membro da Coordenadoria. Colocada em votação, é aprovada unanimidade. 12ª 
Proposição: INSCRIÇÃO PARA ACAMPAMENTOS E REGULAMENTAÇÃO, Sr. João 
Silveira propõe que as Entidades devem fazer uma inscrição prévia para a realização dos 
eventos. O Coordenador Regional informa que a regulamentação de cada acampamento, 
ficará a cargo do Departamento responsável. Colocada em votação, é aprovada 
unanimidade. 13ª Proposição: COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO, Sr. Amarante 
Goulart fala sobre uma comprovação para os Patrões a ser entregue no dia do 
comparecimento no Encontro Regional de Patrões, onde ficará comprovado que este 
esteve presente no dia do Encontro, caso não tenha assinado o Livro de presenças. O 
Coordenador Regional concorda com a proposta realizada pelo Patrão Amarante do CTG 
Domadores do Rincão.  Agradece também a presença da 1ª Prenda do Rio Grande do Sul, 
1998/1999 Bibiana Bortoluzzi que prestigia o evento em sua visita ao Brasil, pois hoje 
reside na Itália. Não havendo mais proposições o Coordenador Fabiano Vencato encerra 
o Iº CONGREGARE agradecendo a presença de todos. E nada mais havendo a relatar, 
encerro a presente ata, que vai por mim assinada, Michele Lang Nunez, 2ª Secretária 
Regional e por Fabiano Vencato Coordenador Regional.  
 
 
                        
               Michele Lang Nunez                         Fabiano Vencato 
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