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

Ata encontro regional extraordinário
Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dez, no CTG Laço da Querência na
Cidade de Porto Alegre. O coordenador Tomazzini convida os patrões e os
congressista para reunião extraordinária esta para prestações de contas do primeiro
semestre e temos apresentações de entidades para filiação ao MTG. Gilberto
secretário geral da região apresenta as entidades. Piquete Tradição dos Gaúchos da
Cidade de Viamão, o patrão explana como foi fundado e o que já estão fazendo de
atividades, Gilberto coloca em votação foi aprovado o pedido de filiação por
unanimidade, Próximo Piquete Porteira Grande de Viamão com a palavra o
representante o Sr. Chamurro que explana porque da filiação do piquete ao MTG, pois
já esta em plena atividade, colocado em votação aprovado por unanimidade, o outro e
o Grupo de Tradição Gaúcha Ponche Verde, seu representante explana como foi
fundado e como estão trabalhando para difundir as tradições em suas atividades,
colocado em votação foi aprovado por unanimidade. O coordenador da continuidade
dizendo que hoje vamos apresentar para apreciação dos senhores as contas do
primeiro semestre e pede ao conselheiro Mauro Marcondes para apresentar as contas.
Mauro vice- presidente do conselho explana para todos os presentes como foi feita a
verificação dos balancetes e notas apresentadas. O vice-presidente Mauro Marcondes
coloca para aprovação o parecer do conselho fiscal do ano de dois mil e dez, foi
aprovado por unanimidade. Não tendo mais nada a ser tratado encerra-se a reunião
às nove horas e quarenta minutos com o lema da região. Eu Gladis redigi apresente
ata que assino junto ao coordenador Cezar Tomazzini.
===*===

1ª Região Tradicionalista – Atas 2010

Página 01 de 01

