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Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, às 10h30min, teve
início a Programação do dia, primeiramente com a realização do IV ENESPA no DTG
Caiboaté, localizado junto à Escola Estadual Augusto Meyer, situada na Rua Pantaleão
Telles, nº 431, Bairro Ermo, município de Guaíba, RS. O Cerimonial orientado pela
Diretora Cultural da 1ª RT, Sra. Neusa Secchi convidou as autoridades para a
composição da mesa e a seguir foram entoados os Hinos Nacional e o de Guaíba.
Depois a Neusa Secchi, convidou a todos os presentes para ocuparem seus devidos
lugares, fez breve comentário sobre o ENESPA (Encontro de Estudos para
Patronagem), quando convidou o 2º Vice-Coordenador para fazer a apresentação dos
palestrantes convidados, a começar pela professora de música Cleonice Nobre (Fofa),
que por três anos consecutivos participou do ENART. A Profª Cleonice apresentou o
Projeto “Fábrica de Gaiteiros” do Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música e
exibiu dois vídeos reportando a história da gaita e uma reportagem local mostrando
detalhes da fabricação de gaitas sob a orientação do Sr. Rogério e do luthier Tadeu,
suprindo assim a impossibilidade de visitação da oficina por causa da realização das
provas do ENEM na Escola. Depois, a Profª Cleonice apresentou alguns dos seus alunos
que executaram músicas em gaitas-ponto de oito baixos fabricadas na oficina do
próprio projeto. Na sequência a senhora Neusa convidou os diretores culturais das
entidades, peões e prendas, para o 4º Encontro Cultural que aconteceu paralelo ao
Encontro de Patrões, durante o qual foi apresentado Amostra Folclórica “Festivais de
Músicas ou Poesias que marcaram época”. Projeto “Nossos símbolos” – 45 Anos MTG,
encerrando-se as atividades da manhã com a execução do Hino Rio-Grandense
entoado pelos presentes. Pela parte da tarde, às 14h00min, teve início o 5º Encontro
Regional de Patrões da Coordenadoria da Primeira Região Tradicionalista, onde o Sr.
Nairioli agradeceu ao Patrão da Casa, Sr. Lealdo Posser pela acolhida em seu DTG para
a realização do último Encontro antes do CONTREG. Em seguida, passa a usar a palavra
o Sr. Valdir Secchi (2º vice-coordenador da 1ª RT), o qual designa a Senhora Ivone
Costa para secretariar a reunião e coloca em aprovação dos patrões a Pauta do dia:
Leitura/Aprovação Ata 04/2011; Prestação de contas do 3º trimestre; Consórcio
Rodeios Artísticos 2012; Comunicação dos Departamentos; 19º FESTIRIM / 14º
FESTICAMP; 20ª Cavalgada da Integração da 1ª RT; Apresentação de Chapa à eleição
para Coordenador da 1ª RT (conforme artigo 35, parágrafo 4º do Estatuto); e
Comunicação das Entidades, tendo sido aprovado por unanimidade. Passa a proceder
a leitura da Ata do Encontro anterior, coadjuvado pela Srª Ivone Costa, fim do que a
coloca em aprovação, neste momento o Sr Paulo Belarmino, Diretor Campeiro da 1ª
RT, faz uma intervenção para esclarecer que onde está escrito “e vaca”, é questão
correção apenas. A Ata foi aprovada por unanimidade. O guaiaca da 1ª RT (tesoureiro)
Sr. Arnildo Mello, apresentou a prestação de contas do 3º trimestre, sendo que no mês
de julho fez fechamento com R$ 61.270.01 (sessenta e um mil, duzentos e setenta
reais e um centavo), mês de agosto: R$ 57.690,30 (cinquenta e sete mil, seiscentos e
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noventa reais e trinta centavos), mês de setembro: R$ 60.364,54 (sessenta mil,
trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), tendo sido
aprovada por unanimidade. O coordenador da 1ª RT Sr. Nairioli Callegaro, dá boas
vindas a todos e comenta sobre as dificuldades dos CTGs em organizarem seus Rodeios
em datas que não coincidam entre si e sugere que seja criada uma Comissão da
Coordenadoria da 1ª RT para elaborar junto aos patrões, um calendário para estes
eventos, solicitando ainda que tal Comissão elabore também um calendário de todos
os eventos da 1ª RT, para apresentar aos patrões no Encontro que haverá durante o
CONTREG, a sugestão foi aprovada por unanimidade. Foi esclarecido pelo coordenador
Nairioli que não existe nenhum documento que afirme que a Cavalgada da integração
da 1ª RT esteja vinculada à data e local onde se realize o CONTREG, tais eventos serão
realizados em datas diferenciadas. O diretor de cavalgada da 1ª RT Sr. Solon Silva,
convidou a todos para participarem da 20ª Cavalgada da Integração, a realizar-se de
12 a 15 de novembro de 2011 na SubCoordenadoria do Delta do Jacui. Em seguida, o
Sr. Solon faz um agradecimento a todos os campeiros, em especial a Paulo Belarmino,
Marcus Falcão, Maciel Arce, Edegar Costa e Coordenador Nairioli Callegaro, a todos
entregando uma placa como reconhecimento pelo trabalho realizado. O Sr. Enedir
Pimentel, patrão do CTG Tricolor dos Pampas, comentou que no ano de 1999 foi
realizada a Cavalgada da Integração da 1ª RT, com quatrocentos cavaleiros, vindo de
Sertão Santana a Eldorado do Sul. O Sr. Dario, SubCoordenador do Vale do Gravataí,
agradeceu aos campeiros que foram ao município de Taquara, buscar a Centelha da
Chama Crioula/2011, retornando a Gravataí com mais de 200 cavaleiros. O Sr.
Coordenador Nairioli, pede desculpa por algo que não tenha saído a contento no 19º
FESTIRIM/14º FESTICAMP, realizado no CTG Amaranto Pereira, em Alvorada.
Comentou sobre o problema de cartões dos participantes e solicita aos pais e patrões
que se preocupem em colocar em dia o Cartão Tradicionalista de seus membros,
quanto às planilhas que estão a cargo de Ana Paula, as mesmas serão entregues a
todas as entidades que participaram do evento. Sr. Nairioli ainda lembra aos
subcoordenadores de que devem indicar suas representantes para serem
homenageadas com o Troféu “Anita Garibaldi”, durante o 16º CONTREG a ser
efetivado dia 04 de dezembro do corrente ano, no Piquete Garrão de Potro, em
Viamão; e que os respectivos currículos deverão ser entregues excepcionalmente, até
dia 30 de novembro próximo vindouro, salienta ainda que o respectivo regulamento
estará disponível no site da coordenadoria da 1ª RT, lembra ainda que está se
aproximando a data do ENART, pede para revisarem a documentação, inclusive cartões
de todos os participantes. O Sr. Nairioli comenta sobre a aquisição da sede da
coordenadoria da 1ª RT e agradece ao Sr. Osimar de Oliveira Charão pelo empenho
prestado, diz que está sendo agilizada a documentação para concretização do fato e
que em breve será anunciado o local, salienta que será dado um salto de qualidade da
coordenadoria da 1ª RT. Procedeu-se encaminhamentos e pedidos de filiações de
entidades tradicionalistas ao MTG, primeiramente o CTG Unidos Pela Tradição, de
Viamão, tendo como patrão o tradicionalista Paulo Fernando, o qual se manifestou
defendendo as razões que levaram à fundação da entidade, o Sr. Nereu Moreira,
patrão do CTG Amanhecer na Querência, de Alvorada, manifestou-se com parecer
favorável à nova entidade, colocando inclusive a sede do seu CTG à disposição para que
façam lá seus eventos até que a sede deles esteja pronta, uma vez colocado em
apreciação, foi aprovado por unanimidade, na sequência o G.A.T. Grupo de Artes e
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Tradições “Dragões do Rio Grande”, de Porto Alegre, tendo como patroa a
tradicionalista, Natalia Caliari de Bona, após sua manifestação defendendo seu pedido
de filiação, durante o qual, citou que está sendo apadrinhada pelo CTG Maragatos de
P. Alegre, na pessoa do Sr. Rangel, foi também colocado em apreciação, sendo
aprovado por unanimidade, havia outro pedido de filiação, porém, como o
representante da entidade não se fez presente, impossibilitou o encaminhamento da
documentação. O Sr. Edison Debom, vice-presidente de finanças do MTG, salientou que
a documentação das entidades solicitantes à filiação, poderão dar ingresso já na
próxima semana junto ao MTG. O coordenador Sr. Nairioli, anunciou os nomes dos
componentes da Comissão que irá elaborar o calendário de rodeios das entidades, que
são: Luiz Claudio, André Barboza e Valdir Secchi, avisou que dia 09 de novembro do
corrente ano, as 20:30h, haverá a primeira reunião no 35 CTG com os patrões da
entidades interessadas. O Sr. Nairioli, solicita que seja tomado cuidado quanto à
elaboração de proposições para o futuro CONTREG, que as mesmas venham para a
melhoria dos eventos já existentes na 1ª RT e que quando se tratar de recursos
financeiros, de preferência que se coloque a fonte de onde virá a verba. Quanto à
apresentação de chapas para concorrer à Coordenador da 1ª RT para o ano de 2012,
Nairioli cita que hoje será o último dia e pergunta se existe alguma chapa concorrente
a ser apresentada, não havendo nenhuma outra manifestação, ele pede à Srª Regina,
secretária da coordenadoria, que faça a leitura dos nomes que compõe sua chapa para
concorrer a reeleição para o ano de 2012, assim composta: Coordenador, Nairioli
Antunes Callegaro- CTG Chimangos, Primeiro Vice-Coordenador, Marcus Vinicius Falcão
Ferreira-DTG João de Barro, Secretária, Ana Marta Vasconcelos Pochmann-DTG
Gaúchos de São José, Tesoureiro, José Arnildo Gomes de Mello-CTG Vaqueanos da
Tradição, Conselho Consultivo: Vitor Hugo Silva Pochmann-DTG Gaúchos de São José,
Henio Valandro-CTG Rancho da Saudade, Ricardo Nunes Baldez-CTG Capela Grande,
Adair da Silva Rocha-CTG Amaranto Pereira, Ana Regina Jardim de Abreu-DTG Lenço
Verde da Querência, Celso Guimarães da Silva-DTG 12 de Outubro, Anderson Fraga
Rocha-35 CTG e Dirceu Schultz-CTG Porteira da Tradição. Conselho Fiscal: Ricardo de
Melo Saraiva-CTG Herança Pampeana, Osimar de Oliveira Charão-CTG Amaranto
Pereira, Eloím Pereira-CTG Chaleira Preta, Luis Carlos Pellenz-DTG João de Barro,
Amauri Shonhfen-CTG Lanceiros da Zona Sul, Maciel Arce-CTG Aldeia dos Anjos,
Comissão de Ética: Orlando Gasparoto-CTG Herdeiros da Tradição, João Luiz Barth
Rangel-CTG Maragatos, Valdecir Chamurro-CTG Capela Grande, Luis Ernani Ferreira de
Souza-CTG Raízes do Sul, Mateus da Rosa Oyarzabal-CTG Tricolor dos Pampas, Celso
Barbosa Echeli -CTG Descendência Farrapa. O Sr. Valdecir Chamurro, explica como
chegar ao Piquete Garrão de Potro, em Viamão, onde será o 16º CONTREG e salienta o
artigo 1º do Regulamento deste Congresso, chamando a atenção da finalidade para o
qual o mesmo foi criado. É feito pelo coordenador, Sr. Nairioli, convite para que todos
participem da 8ª Conferência Municipal de Cultura, de 31/10 à 1º/11/2011, no Teatro
Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e 31/10/11 às
16:00h a Caminhada da Cultura, saída da prefeitura municipal de P.Alegre até a Praça
da Matriz. O subcoordenador do Delta do Jacuí, Sr. Dirceu Schultz, agradeceu a todas
as entidades sob a jurisdição de sua SubCoordenadoria, pela presença no Encontro
Regional de Patrões e convida a todos para o baile de integração a realizar-se dia
26/11/2011 no CTG Darci Fagundes, em Guaíba, faz ainda agradecimento ao Sr. Valdir
Secchi, pela colaboração na Campanha do Agasalho deste ano, a qual foi realizada com
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sucesso. O SubCoordenador da Zona Norte, Sr. Luiz Ernani (Pena), agradeceu pela
colaboração e apoio de todos e convida para a última reunião do ano que será dia 23
de novembro no CTG Maragatos, pede que os patrões entreguem no dia, as pastas
para compor a lista destaque. Quanto ao FESTIRIM, salienta que os patrões devem
observar o comportamento dos posteiros e instrutores de danças no sentido de
repassarem aos seus comandados, exemplos disciplinares. O Sr. Nairioli, coordenador
da 1ª RT, lembra que as entidades devem entregar até o final do mês de novembro, as
pastas das atividades para elaboração da lista destaque. O Sr. Francisco Lopes
(Chicão), faz um pedido no sentido de que as atas dos Encontros de Patrões, sejam
colocadas no Site da Coordenadoria para não perder-se tempo com as leituras das
mesmas e aqueles que quiserem comentar, que o façam nos Encontros de Patrões,
comunica também, que o CTG Vaqueanos da Tradição, irá retomar as promoções de
Rodeios Artísticos, também pede aos patrões que orientem os pais das crianças
concorrentes, a não discutirem com as comissões avaliadoras, solicita ainda que a 20ª
Edição do FESTIRIM, seja realizada no CTG Vaqueanos da Tradição, tendo em vista que
esta entidade foi sede da 1ª edição do evento. O patrão Sr. Maffei, do 35 CTG, convida
para o Sarau de Prendas que será realizado dia 03 de dezembro p.v., apresenta o casal
Sr. Otton e dona Vera Otton como padrinhos do referido Sarau o qual terá com o tema:
“Jardim das Flores”, dona Vera Otton informa que no dia 04/11 haverá a primeira
reunião com relação ao Sarau, dia 27/11 o passeio turístico e 30/11 ensaio geral,
informa ainda que a inscrição custará o valor de R$ 100,00, com direito ao coquetel e
uma mesa com quatro lugares, salienta que a idade para as participantes é de 13 a 18
anos. A srª Ana Regina Jardim reforça o convite para a 8ª Conferência de Cultura e
solicita que todos estejam devidamente pilchados. O Sr. Maciel Arce convida para o
evento “Abertos dos Esportes” a realizar-se no CTG Amanhecer na Querência, em
Alvorada, dia 13/11 com início às 08:30h. O Sr. Nereu, patrão do CTG Amanhecer na
Querência, convida para o 19º Festival Artístico e Cultural “Guri”, a realizar-se nos dias
04, 05 e 06 de novembro do corrente ano. O Sr. Vitor Pochmann convida a todos para
acessarem o Site da 1ª RT e verem fotos “Blog Eventos”. O trovador Vitor Hugo,
agradeceu a todos que o ajudaram a conquistar o 3º Disco de Ouro, por ter vendido
mais de 4.000 cópias sobre trova e comentou que recebeu duas Comendas “João de
Barro”, sendo uma pela 1ª RT e outra pela 10ª RT e que o deputado estadual Sr.
Sossela o indicou para receber o Troféu Teixeirinha, pela Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul. Neste momento, nada mais havendo a tratar, o Coordenador Sr. Nairioli
Callegaro encerrou o Encontro Regional de Patrões com o Lema da 1ª RT “Pelo Rio
Grande, Pelo Brasil”, e Eu, Ivone Costa, secretária designada, lavrei a presente Ata que
será assinada por mim e o Coordenador da Primeira Região Tradicionalista.x.x.x.x.x.x.x.

