Ata do 5° Encontro Regional de Patrões da 1ª RT - 2008

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e oito, no CTG Aldeia dos
anjos na cidade de Gravataí. Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos a
terceira prenda Regional a Sta. Jéssica Morgana Gediel Pinheiro começa o
protocolou chamando pra compor a mesa o coordenador Valdecir chamurro o
patrão da casa o Sr. Pereto seguido pelos vices coordenarores, prendas
estaduais e regionais bem como prendas e peões da casa e agradece as
presenças dos demais presentes neste evento. E passa a palavra ao patrão da
casa o Sr. Pereto com a palavra convida a Sra. Ivone costa esposa do
coordenador para sentar-se a mesa junto ao coordenador e se diz feliz com a
presença de muitos patrões neste encontro e pede para que todos de mãos
dadas rezem o Pai-Nosso e uma Ave Maria. O coordenador agradece os
conselheiros presentes os vices e prendas e peões e os patrões e demais
presentes, pois esta tarde de sol aqui para mais uma reunião da nossa
coordenadoria e pela nossa tradição. Jéssica da por encerrado o protocolo e
passa a palavra ao coordenador para o inicio da reunião. O coordenador lê um
oficio recebido do MTG que o mesmo não vai mais fornecer o cartão
tradicionalista para os ctgs em atraso com sua anuidade junto ao MTG. A pauta
de hoje temos os seguintes assuntos o Contreg, e a entrega das chapas para
coordenador, e agradece todos que participaram do festirim, agradece o patrão
Dario o qual ajudou muito. O contreg será dia 7 de dezembro com inicio as
8horas com o credenciamento para entrega das proposições será até dia 1 de
dezembro com plantão no 35 Ctg no dia 1 de dezembro das 18horas as
22horas para aqueles que querem entregar suas proposições que o faça.
Neste momento o coordenador diz que esta aberta às inscrições de chapas
para coordenador ano 2009 com o secretario Gilberto, por força do
regulamento temos que passar para vocês os nomes do relator geral é o Sr.
João Ragel o Secretario e o Sr. Gilberto Nazario o 2º vice será anunciado no
dia pelo presidente da comissão executiva. Neste momento passa a palavra
para os sub-coordenadores falarem primeiro o do Vale do Gravataí o Sr. Maciel
que convida para reunião do vale dia 6 de novembro as 20h00minh no CTG
Aldeia dos Anjos. O da zona sul o Sr. Tomazini cumprimenta a todos e convida
para evento no ctg caminhos dos pampas e 4ª rodeio artístico do DTG Sangue
Nativo contato com o patrão Agenor, o Enespa e dia 22 de novembro no CTG
Setembrina da amizade as 9horas em Viamão será o encerramento do Enespa.
O da zona norte o Sr. Clovis convida para fandango com costelão no CTG
Carreta Velha dia 13 de dezembro. Vale do Jacui o representante do Lairton
convida para Baile no CTG Gomes Jardim no dia 23 de dezembro. O de
Viamão não esta presente. O de Alvorada Nairo convida para dia 15 de
novembro baile no CTG Chilena de Prata, no CTG Amanhecer da Querência
rodeio dia 7/8e9 de novembro. O coordenador diz que o recadastramento era
até dia 30 de setembro, mas foi adiado para até dia 30 de dezembro, mas tem
que ser feito pelo coordenador, entreguem para o coordenador até dia 20 de
dezembro uma copia da ata do estatuto ficha com todos os dados da entidade
e o n° do CNPJ. O congresso Tradicionalista será em canguçu e junto terá a
convenção à primeira região vai colocar ônibus para levar os patrões que tem
70% de presença nos encontros. E dia 27 de janeiro a festa dos campeões em
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Santa Catarina. Neste Momento chaga a mesa a minuta das chapas para
concorrerem a coordenador para 2009, é temos chapa única inscrita que é
encabeçado pelo companheiro Tomazzini 1º vice o Sr. Clovis 2º vice o Sr.
Gladimir Machado 3º vice Nairioli Callegaro secretario geral o Sr. Gilberto
Nazzario, tesoureiro o Sr. Marcus Vinicius e com os demais integrantes.
Encerra-se a reunião as 17: h 35 min. Com uma mensagem lida pela a Sra.
Ivone logo após cantamos o Hino rio Grandense. Eu Gladis gidiel redige a
presente ata que assino junto com o coordenador.
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