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Ata 02/2017 – Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às vinte 

horas e trinta minutos, no Galpão do CTG Domadores do Rincão, sito a Rua Rui Barbosa, 

número quinhentos e cinquenta e seis, na Cidade de Sapucaia do Sul/RS, realizou-se a 

Reunião Extraordinária do Encontro de Patrões da Décima Segunda Coordenadoria 

Regional Tradicionalista do ano de 2017(dois mil e dezessete). A mesa foi composta pelos 

senhores: Coordenador Fabiano Vencato, vice coordenador Rafael Santos da Rosa, patrão 

do CTG Domadores do Rincão Amarante Goulart, primeira secretária Antônia de Almeida, 

segunda secretária Michele de Souza Lang Nunez, Primeira Prenda da Décima Segunda 

Região Tradicionalista Srta. Pamela Maria Ianescoscki, Primeiro Xirú da Décima Segunda 

Região Tradicionalista Lauro Freitas e primeiro Tesoureiro João Francisco Machado da 

Silveira. Após entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, o Coordenador saudou a todos os 

presentes e iniciou agradecendo aos ouviram o chamamento para esta reunião 

Extraordinária de Patrões e se fizeram presentes. A noite tratará de um assunto específico 

que é o ENART. O coordenador salienta que esta não é uma reunião de encontro de 

patrões e sim uma reunião extraordinária. Inicialmente pensou-se em convidar somente 

as entidades que haviam participado do ENART no ano passado, mas como a proposta é 

trazer a Inter Regional aqui para a nossa Região, isso possibilitará a participação de novos 

CTGs. Nas semanas que se passaram houveram algumas reuniões realizadas nas 

prefeituras dos municípios da nossa Região, sendo eles: São Leopoldo, Canoas e Esteio. 

Dessas reuniões ocorridas, o município que ao ver o Projeto e o orçamento sinalizou total 

interesse, foi o de Canoas. No Congresso realizado em janeiro em Bento Gonçalves, a 

12ªRT já manifestou interesse em sediar a terceira Inter Regional do ENART, através de 

um ofício que foi protocolado na secretaria do Evento. No próximo dia 18/02/2017, em 

Rolante, ocorrerá uma reunião para tratar de assuntos diversos que irão nortear os 

trabalhos em 2017 e um deles será a escolha do local onde ocorrerá a 3ª Inter Regional 

de 2017. Estamos concorrendo com a 7ª Região, pois a mesma é bastante forte e possui o 

aporte financeiro para a realização do mesmo. O vereador Mossini, presente nesta 

reunião, foi o intermediador que tivemos junto à Prefeitura Municipal de Canoas. O 

Município de Canoas já realizou a entrega do ofício onde expressa seu desejo em Sediar o 

Evento. O valor que a Prefeitura de Canoas tem disponível é de 80% do valor necessário 

para a realização do evento. O coordenador explana sobre as opções que a 

Coordenadoria possui para arrecadar os 20% faltantes do valor. Vencato exemplifica, que 

caso, a 7ª RT ganhe o pleito para a Inter, o custo que os grupos e entidades da nossa 

Região terão para participar, será de entorno de R$4.000,00 ou R$5.000,00. A proposta 

apresentada é de que as entidades que possuem grupo de danças que irão participar, 

invistam o valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para a Coordenadoria. O 
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Patrão do GAN Ivi Maraé, disse que apoia a ideia mas que na parte financeira não pode 

empenhar a palavra hoje. Cláudia, do CTG Tapera Velha adorou a proposta, mas que 

precisa conversar com o Renato no CTG para decidir. Sr. Arlindo Gallas, do CTG Sinuelo da 

Feitoria, expressa a sua opinião sobre a decisão não poder ser tomada hoje. Coordenador 

Vencato pediu então que para no encontro de Patrões de Março, as entidades procurem 

o Diretor Artístico Nunez, para manifestarem sua opinião. O Diretor de Relações 

Institucionais Silvio diz que pode parecer não muito usual o pedido da coordenadoria, 

mas ao assistir a abertura da última Inter Regional, a coordenadora de lá agradeceu 

nominalmente às Entidades que auxiliaram no aporte financeiro, então por isso optamos 

em trabalhar da mesma forma e apresentar a proposta a todos os CTGs. O Diretor 

Artístico Nunez, diz que o objetivo de trazer a Inter Regional para cá, não é de 

engrandecer a Coordenadoria, e sim facilitar os custos para as nossas Entidades. On 

Coordenador Vencato salienta que na 7ªRT, o valor que cada entidade aportou foi de 

R$3.000,00 e que não devemos querer nos igualar a eles, mas que é preciso esse 

empenho. Trazer o evento para cá, irá facilitar a participação de todas as pessoas da 

nossa região, pois poderão dormir em suas casas e levar as suas torcidas para 

participarem e embelezarem o evento. O Vice coordenador Rafael, traz uma questão um 

pouco mais humana, pois ter o evento aqui, evita que tenhamos que levar nossos grupos 

e individuais para longe, evitando assim riscos nas estradas, o desgaste da viagem e a 

possibilidade da participação das famílias. Salientou também, a importância de termos 

voluntários e que essas pessoas se manifestem para nos auxiliar na realização desse 

grande evento, caso ele se concretize. O Patrão Rodrigues do CTG Mata Nativa, aprova a 

ideia, pois é muito mais fácil a entidade conseguir R$1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais) do que R$5.000,00 (cinco mil reais). O Sr. Sandro Moreira, do DTG Leão da Serra, 

pede a palavra e diz ter muito a contribuir para a realização da Inter, pois na última que 

ocorreu aqui foi muito “horrível”, e que ele ficou com vergonha de ser 12ªRT. 

Coordenador Vencato diz que o local proposto para a realização da Inter Regional é o 

CEPE da Petrobras, com dois ginásios muito bons, poderemos atender aos individuais com 

tranquilidade. Será necessário revestirmos todo o chão dos ginásios, e isso gerou um 

custo a mais, fora o valor da Prefeitura. O custo de R$1,500,00 (hum mil e quintos reais) 

que a Região está pedindo é para os grupos que irão participar com invernadas de danças 

tradicionalistas. A última Inter sediada aqui na Região, ocorreu, porque às vésperas a 

Região que iria fazer desistiu e a pedido do MTG a 12RT sediou, sem orçamento algum, e 

realizou muito com o nada que se tinha. O coordenador salientou que uma das propostas 

da Região ao trazer a Inter para cá, é ser modelo e fique na história como uma das 

melhores realizadas no RS, dá a sua palavra pois a coordenadoria como um todo está 

empenhada. Se houver alguma outra alternativa de arrecadação desse valor que a 

coordenadoria precisa aportar, podemos conversar e executar essa ideia. Vencato diz que 
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vamos precisar da ajuda de todas as entidades para que o evento saia a contento de 

todos e que todos saiam elogiando dizendo que esta foi a melhor inter das três. Tatiana 

do DTG Tropeiros do Ouro Negro, sugere que todos os CTGs se unam e realizem um 

grande evento lá no CEPE. Patroa Bete do CTG Estância de Sapucaia sugere o aluguel de 

espaço para vendas de produtos e alimentação, como alternativa de arrecadação de valor 

e já se compromete com a contribuição dos R$1.500,00. O coordenador diz que já está se 

pensando como fonte de arrecadação o aluguel dos espaços e que isso também 

contribuirá no montante total. Patroa Bete, diz que ano passado deixou de mandar 

individuais por causa de custo em função da distância. Ela sugere que os individuais 

também ajudem no custo. Patrão Jefferson Ennes do GPF Aldebarã, sugere que 

consigamos um conjunto que não cobre para tocar num baile e que os alimentos sejam 

doados pelas entidades e que os ingressos sejam divididos entre as oito entidades que 

possuem grupo. Vencato diz que a ideia é válida mas da dificuldade da coordenadoria em 

assumir mais uma data de realização de evento, mas nada impede das entidades se 

organizarem e montarem uma comissão para realizar esse evento. Tatiana do Tropeiros 

do Ouro Negro, sugere que o evento seja realizado em Sapucaia, no Ginásio do Kuraschik. 

Sr. Adão do DTG Figueira Velha diz que o Ginásio do Kuraschik, é muito pequeno. Diretor 

Silvio Delavéquia diz que a coordenaria se compromete em visitar os CTGs e chegar perto 

de todos para fortalecer a nossa participação no ENART. O patrão do Mata coloca o CTG à 

disposição para realização de um evento para até 600 pessoas. Patrão Lucio Gomes do 

GTF Tropilha Crioula pergunta quais são os itens que são avaliados para a escolha do Local 

onde será a Inter. O coordenador Vencato, explica que dentre as dez regiões que 

compõem a terceira Inter Regional, somente 2 se candidataram, nós e a 7ª. E desses dez 

participantes, sete já disseram que votarão em nós. Pois o local é escolhido através de 

votação dos Coordenadores. O Coordenador comentou que na primeira reunião dos 

coordenadores, o MTG disse que escolheria o local, mas que o coordenador da 30º RT 

disse que conforme regulamento quem escolhe o local são os coordenadores. O 

coordenador explica que o objetivo de já ter o empenho das entidades é que já queria 

sair daqui com mais essa segurança para a reunião do dia 18/02, mas que entende que os 

patrões precisam ter o ok dos seus CTGs. Combinou-se então que esse retorno será dado 

no encontro de março, mas que se alguma entidade já tiver a resposta até sexta dessa 

semana, informe a ele, pois o quanto mais ele tiver de informações, melhor. Finalizando a 

reunião, o coordenador convida a todos para que participem do Jantar que ocorrerá no 

dia três de março no DTG Morada de Guapos em Canoas, que busca arrecadar fundos e 

apresentar os campeiros que nos representarão na FECARS em Rolante. A Secretária 

Antônia solicita que os patrões tragam no próximo encontro as fichas de cadastro com os 

contatos de cada Entidade. Sr. Flávio Viacava pede a palavra e divulga o Baile de Posse da 

Patronagem do CTG Domadores do Rincão que ocorrerá no dia onze de março. O Patrão 
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do CTG Mata Nativa pede a palavra e informa que conversou com os responsáveis pelo 

Grupo Canção Nativa, que se fazem presentes na reunião, e os mesmos se prontificaram a 

tocar um baile gratuitamente a fim de que as entidades se organizem para arrecadar o 

fundo solicitado pela coordenadoria. O coordenador Fabiano, informa que realizou uma 

reunião com a Prefeitura de Esteio e que há grandes possibilidades de que o FEGADAN 

ocorra no Parque de Exposições Assis Brasil, teremos novas informações a respeito desse 

assunto. A cidade de São Leopoldo manifestou interesse em sediar o próximo Congresso 

Tradicionalista, no seu Centro de Eventos. Esses dois assuntos serão tratados com mais 

detalhes nos próximos meses. A primeira Prenda da Décima Segunda Região 

Tradicionalista, Srta. Pâmela ressalta que no dia quatro de março haverá o Seminário de 

Prendas na Cidade de São José do Ouro e que há um ônibus que sairá de Campo Bom no 

valor de cem reais para os interessados, quem tiver interesse deve comunicar a Diretora 

Cultural Marcia Monteiro. Com a palavra ainda, a primeira prenda informa que realizará 

no doze de março, no GAG Piazitos do Sul, um almoço que tem o intuito de arrecadar 

fundos para a sua participação na Ciranda de Prendas que ocorrerá em Maio em Bagé, 

convida todos a participarem e já possui ingressos a venda. Sr. Rafael Santos, em nome do 

GTF Tropilha Crioula, divulga o Baile Beneficente que ocorrerá no dia vinte e cinco de 

março que prevê a arrecadação de verba para a reconstrução de seu galpão campeiro que 

sofreu um incêndio. O coordenador informa que o próximo encontro de patrões ocorrerá 

no dia seis de março 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 
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