ATA DO 2º ENCONTRO REGIONAL DE PATRÕES
SEDE DA 1ª RT
Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezessete, nas dependências da Sede
da 1ª RT, na Rua Landel de Moura, 430, no Bairro Tristeza na Cidade de Porto Alegre, as
com abertura as vinte e trinta horas pelo Coordenador da 1ªRT o senhor Luiz Henrique
Lamaison , dando boas vindas a todos os Patrões e/ou seus representantes.Logo em
seguida o Coordenador falou do Enespa do dia 04 de maio na Sede da 1ªRT as vinte
horas, o evento não foi feito junto com o encontro por ter sido realizado a noite, não dando
tempo para os dois eventos na mesma noite.Após houve a prestação do trimestre de
janeiro a março do corrente ano, a Presidente do Conselho confirmou a prestação de
contas apresentada pelo Tesoureiro da Região que aprovada pelos presentes.O Patrão
do Ctg Glaucus Saraiva questionou sobre a não apresentação das despesas da RT.Em
seguida o Coordenador dando prosseguimento á pauta deu abertura da Assembléia Geral
Extraordinária Eletiva para a eleição de um conselheiro para o Conselho Assessor, bem
como uma substituição no Conselho de Ética. Foram eleitos Generoso Pereira do CTG
Laço da Querência para o Conselho Assessor e João Carlos Barcelos Guterres para o
Conselho de Ética, sendo assim encerrada a Assembleia Geral Extraordinária Eletiva. Em
seguida ouve a apresentação de uma nova Entidade, que pretende se filiar ao Movimento,
o CTG Querência de São Pedro de Viamão, após a apresentação o Coordenador
explicou, que a documentação seria encaminhada ao novo Conselho Assessor para
aprovação como rege o Estatuto da Região. Em seguida foi dado a palavra para a
Secretária da RT a Senhora Viviane, que discorreu sobre os procedimentos do cartão
tradicionalista. Logo começaram as falas dos Diretores, o Diretor Campeiro trouxe um
breve resumo do FECARS de Rolante, onde levamos uma das maiores delegações dos
últimos tempos, mesmo assim os resultados não foram os esperados.Está elaborando um
calendário Regional, fazer reuniões periódicas com os Campeiros, criar micro regiões na
Campeira(4 micro regiões), as classificatórias começam no mês de maio, comentou sobre
a doação de um potro crioulo para fazer uma rifa para arrecadar para os rodeios.O
Coordenador aproveitou para fazer um agradecimento as pessoas que ajudaram no
FECARS de Rolante, a Sentinela da Chama Sandra, Célio Oliveira(cozinheiro)onde foi
prestado um atendimento de primeira linha.O Diretor de Esporte comentou sobre a
reunião que será realizada no dia 03 de maio no CTG Carreteiro da Saudade sobre o
esporte e aproveitou para explanar sobre as classificatórias.O Diretor da Artística deixou
recado com o Coordenador não podendo participar por motivos profissionais, sendo assim
ficou colocado que:dias 17 e 18 de junho será realizado o FESTINIL em Eldorado do Sul
no CTG Porteira da Tradição., 8 e 9 de julho, no CTG Laço da Querência a Regional do
ENART, 7 e 8 de outubro o FESTIRIM na Cidade de Guaíba.Os Subcoordenadores de,
Viamão, Alvorada, Vale do Gravataí, Zona Sul, Zona Norte e Delta do Jacuí, comentaram
sobre seus eventos.sendo após aberto para os Patrões das Entidades. Foi escolhido o
local para o próximo Encontro de Patrões, no dia 10 de junho, após oferta do CTG
Setembrina dos Farrapos em Viamão, sito Rua São Gabriel, 415 -Bairro Cohab parada
56.O Coordenador enfatizou que as entidades mandem suas Atas para arquivar na RT. A

Festa Nacional em Querência será bancada pelos participantes, o MTG fornecerá apenas
alimentação para os participantes, assim como o transporte dos cavalos da Campeira.
Encontro de Patrões teve uma presença maciça dos patrões e/ou representantes legais
das entidades, sendo necessário a colocação de mais cadeiras, ficando ainda muitas
pessoas em pé. Nada mais havendo a declarar, lavrei a presente ata, que vai
assinada por mim, Celso Barboza Echeli, que a secretariou, e por Luiz Henrique
Lamaison, que presidiu a Assembléia.
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