PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL
PORTO ALEGRE – VIAMÃO – ALVORADA – GRAVATAI - CACHOEIRINHA, GLORINHA –
GUAIBA - ELDORADO DO SUL - BARRA DO RIBEIRO
SERTÃO SANTANA - MARIANA PIMENTEL

Ata 02-2010
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e dez, na sede do CTG Chimangos
com inicio às vinte horas com a presença da maioria dos patrões e convidados. O
coordenador Cezar Tomazzini já empossado no congresso tradicionalista dia 10 de
janeiro deste na cidade de Lagoa Vermelha hoje da posse aos vices coordenadores,
conselheiros e diretores dos departamentos. O protocolo a terceira prenda regional
Thamires Alves e o peão destaque artístico cultural Renan Marques, iniciam
convidando as autoridades presentes para se postarem a mesa, o coordenador Cesar
Tomazzini, o guri destaque artístico cultural do RG Mauro Augusto Pinheiro, a 1ª
prenda regional Kelly, e os vices coordenadores e os demais conselheiros e diretores
dos departamentos e os patrões e demais convidados. O Sr. Eloim começa com o
juramento crioulo e todos repetem logo após o Sr. Eloim da por empossada a nova
diretoria. O protocolo com a palavra passa esta para o patrão da casa o Sr. Nairo
saúda a todos os presentes dizendo que é uma honra estar hoje abrindo mais uma vez
as portas do CTG Chimangos para a posse do coordenador e diz que o Tomazzini
esta de parabéns pelo ano que passou, mas temos mais um ano pela frente e
devemos trabalhar para que as metas sejam cumpridas. Logo o coordenador
cumprimenta a todos e diz que depois das palavras do Nairo ficou pouco para falar,
pois ele disse tudo, agradece a presença dos patrões, pois embora sendo chapa única
fizéssemos a eleição e tivemos quase 100% de aprovação, e neste ano vamos
preparar mais os nossos patrões para fortalecer as nossas entidades e cada vez mais
crescer a nossa tradição e devolve a palavra ao protocolo que agradece a presença do
Sr. Sergio ex-prefeito da cidade de Gravataí. Com o hino RGS encerra-se a reunião de
posse da nova diretoria. Eu Gladis redigi a presente ata que assino junto ao
coordenador.
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