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ATA 1ª RT Nº. 04/2011 
 

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e onze, nas dependências do CTG Alma Crioula, no 
município de Viamão, com início às 10h deu- se início à Programação do dia, primeiramente 
com a realização do III ENESPA, com a Palestra “As Oportunidades da Copa 2014 para o Rio 
Grande do Sul” proferida pelo Dr. Kalil Sehbe Neto, Secretário Estadual do Esporte e do Lazer. 
Para tanto, o Cerimonial coordenado pela Sra. Neusa Secchi convidou as seguintes autoridades 
para a composição da Mesa: Sr. Florêncio Benites, Patrão do CTG Alma Crioula; Dr. Kalil Sehbe 
Neto, Secretário do Estado do Rio Grande do Sul; Sr. Adelino Parreira, Diretor de Esporte, 
representando o prefeito de Viamão; Sra. Sueme Pompeo de Matos, Assessora do Conselho 
Gestor da Copa 2014; Sr. Edison Debom, Vice-Presidente de Finanças do MTG; Sr. Nairioli 
Callegaro, Coordenador da 1ª RT; Sra. Elieti Miranda, Subcoordenadora Regional de Viamão e 
Presidente da UTV; Sr. Marcus Vinicius Falcão Ferreira; Sr. Valdir Secchi; Maciel Silva 1º, 2ª e 3º 
Vice Coordenador, respectivamente, Prendas e Peões Regionais. A seguir foi entoado o Hino 
Nacional. A seguir, o Sr. Nairioli deu boas-vindas a todos, saudou as autoridades da Mesa e 
explicou que a Palestra tem o objetivo de esclarecer o modo com que as Entidades 
Tradicionalistas podem se inserir neste Evento. Foi entoado o Hino Rio-Grandense e após o Sr. 
Valdir Secchi solicitou que as demais autoridades tomassem seus assentos, apresentando o 
Palestrante-Convidado Dr. Kalil Sehbe Neto, Secretário Estadual do Esporte e do Lazer e pediu 
para que os Patrões estimulassem o debate. O Dr. Kalil saudou a todos, dizendo que tem 
origem tradicionalista no DTG Rincão da Saudade, de Caxias do Sul, colocou as principais ações 
previstas para a preparação da COPA 2014 em termos de infraestrutura, logística, transporte, 
hospedagem, ampliação de 1.000 leitos hospitalares, tudo para o bom acolhimento dos 
turistas. Falou da construção da “Casa do Esporte”, com auditório para 175 lugares e que o 
MTG poderá usar para realização de suas atividades culturais e recreativas. Falou da “Escola da 
Copa” para qualificar pessoas de forma gratuita em idiomas, cultura nativista e formação de 
voluntariado para shows artísticos. Falou da “Copa Verde”, preservação dos parques e da 
natureza, destacando que o tradicionalista sabe preservar. Exibiu um data-show da sua 
Secretaria e deixou uma cópia à disposição para Patrões interessados. O Sr. Secretário 
convidou o MTG para uma grande parceria, pois “os tradicionalistas são disciplinados e 
ordeiros”, disse. A palestra foi interrompida para registrar a presença do Sr. Alex Boscaine, 
Prefeito de Viamão. Ao final passou a palavra para Sr. Valdir Secchi que abriu espaço para as 
Entidades realizarem perguntas, mas antes chamou o Sr. Prefeito para se pronunciar e este 
usando da palavra saudou a todos e comentou que Viamão é uma das cidades que está inscrita 
para receber a COPA 2014 e que é uma oportunidade para melhorar as condições do nosso 
Estado e principalmente dos municípios e organizações que estiverem atentas a participar 
deste evento. Valdir Secchi agradeceu a participação do Sr. Prefeito e passou a Palavra aos Srs. 
Patrões para questionamentos. Os Srs. Barth Rangel/CTG Maragatos, João Guterres/CTG 
Pousada da Figueira, Belizario da Silva/CTG Vaqueanos da Tradição, Antônio/CTG Tiarayú, 
Debom/CTG Caminhos do Pampa/MTG e a Sra. Cristina/CTG Laço da Querência do Clube do  
Professor Gaúcho. O Sr. Secretário respondeu a todos e disse que há um Plano de Difusão da 
Tradição na TVE e se coloca à disposição do MTG. Para os próximos passos a 1ª RT poderá se 
articular com a Sra. Sueme que é da Temática da Cultura na Secretaria. Pela parte da tarde, às 
14h20min, deu-se início ao 4º Encontro Regional de Patrões, onde o Sr. Nairioli agradeceu ao 
Patrão da Casa, falando da valorização do ENESPA, onde o Secretario do Esporte e do Laser 
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falou da expectativa dos preparativos para copa 2014 e as oportunidades para as entidades da 
1ª RT. A 1ª RT ficou com o contato das pessoas responsáveis e através do Departamento 
Cultural se articulará com a Secretaria para atender as necessidades das entidades 
tradicionalistas. Agradeceu a intervenção do Sr. Rangel, do CTG Tiarajú e dos demais que 
questionaram e atuaram junto ao Secretário. Passou a palavra para Dona Neusa Secchi, 
Diretora do Departamento Cultural que convidou os Diretores Culturais para uma reunião 
paralela na cancha de Bocha e falou para os Patrões sobre o Concurso Prenda e Peão 
Farroupilha 2011 / Semana Farroupilha de Porto Alegre, Regulamento e Inscrições que estarão 
no site da Região. Após foi lida a leitura da ata anterior que teve as seguintes correções: Nome 
do CTG que inscreveu para sediar FESTIRIM: Tropeiros do Pampa; Inclusão do CTG Chaleira 
Preta, ficando em oito entidades com proposta a sediar o FESTIRIM, onde aparece Eloi, o 
correto é Eloim, Onde aparece Chicão, usar nome de batismo; onde dia industriário, o correto 
é empregado e após as correções o Sr. Valdir colocou a ata foi em votação, sendo aprovada 
por unanimidade. Sr. Valdir Secchi também destacou sobre o evento ocorrido pela manhã, 
salientando que a 1ª RT está sempre em busca das informações, pensando em atender a todos 
e ele esta pedindo um simples cadastro para os CTGS e não recebe, diz: como vamos buscar 
recursos, se nós não temos a informação, mostrou o Título Certificado de Registro (nº. 313183) 
concedido pela Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social para habilitá-la ao 
requerimento de Auxílio e Subvenções do estado, com validade até 31/12/2011. Também é 
intenção que 1ª RT se torne Produtora Cultural junto a Secretaria de Cultural, assim está se 
compondo um detalhado relatório para mostrar as ações culturais que a 1 ª RT realiza, com 
isso poderemos disputar os editais da LIC para buscar recursos e sustentação financeira da 
Região. O Sr. Nairioli abrindo a sessão de homenagens solicitou que o Sr. Valdir Secchi 
conduzisse o cerimonial ao que chamou para virem até à frente da Mesa o Sr. Leonel Puglia, 
Presidente do Grêmio Expedicionário Sargento Geraldo Santana, o Sr. Patrão Anápio Gomes e 
demais representantes do CTG Glaucus Saraiva, para receberem o Destaque Especial por 
terem as entidades amparando a realização da 42ª Ciranda Cultural de Prendas e 24º 
Entrevero Cultural de Peões. Nairioli agradeceu ao clube Geraldo Santana e o CTG Glaucus 
Saraiva em nome de todos os Patrões prendas e peões da Coordenadoria e concedeu a palavra 
ao Sr. Gomes que leu os dizeres do Certificado e agradeceu a homenagem recebida. Após Sr. 
Secchi também homenageia a Cabanha Dom Lauro, de Guaíba, uma entidade que vem 
ajudando nas provas campeiras dos Concursos de Peões, onde foi endereçado um ofício ao Sr. 
João Batista Oliveira, responsável pela Cabanha Dom Lauro, mas  como não se fez presente, foi 
passado ao Subcoordenador do Delta do Jacuí, Sr. Dirceu Schultz para que o mesmo entregue 
o Certificado diretamente ao homenageado. O Sr. Dirceu agradeceu e falou que é uma forma 
de incentivo para a Cabanha. Após foi passada palavra para o Tesoureiro Sr. José Arnildo Mello 
que realizou a Prestação de Contas da 1ª RT, do 1º semestre conforme documentação contábil 
que projetou na tela e colocou à disposição dos Srs. Patrões. Após Sr. Eloim colocou que no dia 
11 de agosto o Conselho Fiscal se reuniu e formaram um parecer totalmente favorável à 
Prestação de Contas apresentada, cujo teor da ATA 01/2011, do CONSELHO FISCAL é o 
seguinte: “Aos onze dias do mês de agosto de 2011 reuniram-se os membros do Conselho Fiscal 
da 1ª RT, Ricardo de Melo Saraiva, Amauri Schönhofen, Eloim Pereira e Mauro Marcondes 
Steinhaus, na sede do 35 CTG, às 20 horas, com a finalidade de analisar a movimentação 
financeira do primeiro semestre de 2011 e eleger o Presidente do Conselho para a atual gestão. 
Como primeiro assunto foi escolhido o Conselheiro Ricardo de Melo Saraiva como Presidente, e 
o Conselheiro Mauro Marcondes Steinhaus como secretário. Após ser examinada a 
documentação fiscal apresentada, tendo como resultado do período o valor de R$ 51.404,84 
(cinquenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) credor, os 
mesmos aprovaram por unanimidade as contas do semestre, conforme parecer nº 01/2011. 
Nada mais havendo a constar, eu Mauro Marcondes Steinhaus lavrei a presente ata que vai 
por mim assinada e pelos demais membros presentes”. Aproveitou para consignar um voto de 
louvor à Coordenadoria pelo trabalho e falou sobre o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil 
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reais) que está com o MTG há cinco ou seis anos, e poderia render mais. Foi aprovada por 
unanimidade na 5ª feira passada esta prestação pelo Conselho Fiscal. O Sr. Eloim passou para 
o Sr. Nairioli que deixou a Prestação na mesa à disposição de todos antes da aprovação. 
Colocada em votação, a Prestação foi aprovada por unanimidade. A seguir, foi realizada uma 
homenagem pelo Grupo de Prendas e Peões para do Dia dos Pais, foi apresentado um vídeo 
onde cada prenda e cada peão apresentou seus pais, após foi entregue um simples mimo para 
os Patrões e saudando ao Coordenador Nairioli pelo nascimento do filho. Nairioli emocionado 
com a homenagem do Dia dos Pais e nascimento do seu filho agradece e passa para Diretora 
Artística Ana Paula que deixou os recados: 24/8 quarta-feira na sede do MTG às 20h estará 
acontecendo um painel técnico de Chula, com Coordenador Vinícius Coelho e Declamação 
para os classificados para a Inter-regional do ENART, nos dias 27 e 28/08, em Campo Bom. 
Para os classificados da Inter-regional, em referência aos cartões Tradicionalista que não 
chegaram, peço que informe o nome e CPF até sexta-feira, para que possa verificar junto ao 
MTG, enviar para analauffer@hotmail.com ou pelo telefone 96067907, já saiu à programação, 
ver no site. Nairoli explicou que os Cartões são aqueles que já estão inscritos e já enviados, 
algo pontual, para os demais segue o curso normal. Chamou o Departamento de Esporte para 
recados: 10/09 no Parque da Harmonia Truco, Bocha Tava e tetarfe; 02/10 Bocha, Tava e 
tetarfe no CTG Porteira da Tradição; 13/11 3ª Classificatória FECARS antecipada de Dezembro 
com todas as modalidades. Diretor Campeiro: Falou do Evento Acendimento da Chama, que foi 
criado em acordo com o Coordenador o Departamento de Cavalgada e para a busca da chama 
criamos os Sentinelas da Chama onde será eleito um coordenador, este ano o Sr. Solon. Para a 
prova de rédea, o Sr. Paulo Félix, Tarciso e Vanderlei; para acampamento: Sr. Aroldo; para 
peão e piá, Sr. Luis conhecido como Alemão e vaca parada: Tarciso. Somos bicampeões da 
FECARS e este ano as regiões estão escolhendo a dedo os seus participantes. O Esporte 
contribui bastante e para que sejamos campeões novamente precisamos dos esportes e que 
desenvolva a vaca parada. Temos uma deficiência muito grande da campeira do Entrevero de 
Peão, eu estou à disposição para ajudar. É importante que o capataz da campeira venha nos 
encontros para saber o que esta acontecendo. Na questão de cartões o que estamos 
orientando é que hoje participa, na próxima vez não, não exigimos que seja da mesma 
entidade, mas da mesma região. Nairioli falou do convite ao Senhor Antonio Peres Fragoso 
para ser o Diretor Patrimonial que aceitou e hoje será dada a posse, então, leu o artigo 32 do 
regime interno. O Sr. Fragoso saúda a todos e diz que é com muita honra e preocupação que  
está assumindo a função e espera que se alguma pessoa tenha conhecimento ou relação de 
material, que traga para que possa fazer um trabalho de cadastro. Agradeceu e passou para 
Nairioli que falou da responsabilidade da Região em avaliar os projetos culturais do Parque da 
Harmonia, sendo uma contribuição para os festejos e de fortalecimento da região com uma 
responsabilidade muito grande e falou da preocupação das pessoas que vão avaliar, que 
tenham um padrão de conhecimento e habilitação. Falou da Campanha do Agasalho que é de 
estrema importância para a região, registrar para no futuro galgar títulos e habilitar a 
coordenadoria como reconhecimento perante os órgãos. Pede também a programação dos 
Festejos Farroupilhas para os Subcoordenadores, dando o exemplo da Zona Norte que colocou 
no site, que assim as demais entidades podem acessar na 1ª RT e possam organizar para 
participar juntos, com informação de solenidades, horários oficiais para a 1ª RT poder enviar 
representantes. Passou para o Sr. Arnildo Mello que falou sobre o FESTIRIM, com data para os 
dias 14 a 16 de outubro, que estão inscritos oito entidades para sediar o evento, que sua 1ª 
edição foi em 1994 no CTG Vaqueanos da Tradição, projeto da Prenda Andréia, sobre a 
coordenadoria Maria Jacques Bellini, era no mês de junho pelos Brinquedos infantis e após foi 
mudado para o mês de outubro mês das Crianças. Assim foram analisadas as entidades 
inscritas, primeiro parâmetro, condições, todas têm condições; 2º parâmetros, os que já 
sediaram: restaram Alvorada e Viamão, como Viamão já tem o evento CONTREG, foi optado 
por Alvorada, com as entidades: CTG Amaranto Pereira e CTG Chilena de Prata, onde passo 
para vocês que seja aprovada a realização em Alvorada, mas não será votado o CTG, pois não 
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conversamos com os Patrões. Neste instante, o Patrão Spier do CTG Chilena de Prata 
interrompe e abre mão do pedido, deixando a realização do XIX FESTIRIM, no período de 14 a 
16 de outubro de 2011 por conta do CTG Amaranto Pereira, que foi então escolhido por 
aclamação. O Sr. Valdir Secchi, a título de esclarecimento disse que o Patrão Dario de 
Medeiros, do DTG Estância Província de São Pedro havia solicitado a retirada do seu pedido 
para sediar o referido evento. O Sr. Algenor Luvison, Subcoordenador da Zona Sul falou da 
doação de 372 peças de roupas, através do DTG Sangue Nativo e da Associação ACOJAVIN de 
Porto Alegre à Campanha do Agasalho. Também falou das mudanças de Patronagem no DTG 
Lenço Verde da Querência e CTG Roda de Chimarrão, em que, ambas as entidades serão 
dirigidas por Patroas. O Sr. Valdir Secchi complementa que além da Associação, o CTG Estância 
do Pinheiro e o DTG Estância Província de São Pedro trouxeram significativa quantidade de 
agasalhos, sendo somente dessas três entidades são cerca de 600 peças. O Senhor Pena (Luiz 
Souza), saúda o Coordenador Nairioli pelo nascimento do filho e ao Dia dos Pais. Condenou as 
criticas sem fundamentos a avaliadores na Fase Regional do ENART, inclusive quanto ao uso de 
brinco. O Sr. Dario, Subcoordenador do Vale do Gravataí falou que o CTG Carreteiros da 
Saudade fará a XVI Carreteada Artística e Cultural no período de 26 a 28/08/201 e que o CTG 
Laço de Embira fará Rodeio de 18 a 20 de agosto. Dirceu Schultz, Subcoordenador do Delta do 
Jacuí destaca a presença maciça de Patrões do Delta e que o CTG Caiboaté e Gomes Jardim se 
candidatam para sediar o próximo Encontro Regional de Patrões. O Sr. Nairioli fala que no dia 
18/09 haverá concurso de entrada e retirada e no dia 19/09, concurso de chula no Centro de 
Eventos, em Porto Alegre. A Patroa Marta Colisse, do CTG Roda de Carreta questiona sobre o 
uso irregular de cartões tradicionalistas em rodeios e se houve mudanças. O Sr. Nairioli 
esclarece que não, salvo se algum dado não confere e para dançar por outra entidade o peão 
precisa ser liberado pela entidade. O Sr. Luiz Purcelli, do CTG Galucus Saraiva anuncia o torneio 
de truco no dia 28 de agosto. O Sr. Nairioli comunica o retorno de viagem da Invernada 
Artística do CTG Rancho da Saudade à França, cumprimentando o Patrão Hennio Vallandro. 
Por fim, foi escolhido pelos presentes o local do próximo Encontro Regional de Patrões, no dia 
22 de outubro, sendo aclamado o CTG Caiboaté (Patrão Lealdo Posser), de Guaíba, situado à 
Rua Pantaleão Telles, 431 – Bairro Ermo; telefones: (51) 3480-6095 e 9904-9661. Trata-se do 
último Encontro antes do CONTREG e momento para a apresentação de chapas de candidatos 
da nova administração. Nairioli agradecendo a presença de todos e com a proclamação dos 
Lemas do CTG “Unidos Cultivamos a Tradição” e da 1ª RT “Pelo Rio Grande, pelo Brasil”, 
encerrou o Encontro e eu, Margarete dos Santos Rodrigues, secretária designada lavrei a 
presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Senhor 
Coordenador.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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