Ata Reunião Coordenadoria Regional 12-02-2008

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e oito, as vinte e duas horas e quinze
minutos após o cerimonial de posse começou a segunda etapa da primeira reunião do
ano. O coordenador Sr. Valdecir Chamurro convida os patrões e as autoridades
presente para passarem para a mesa de reunião, pra dar início, com o lema da Região,
o coordenador abre a reunião e fala que todos que estão ali já lhe conhece, pois ele
esta no tradicionalismo, desde 1975 que toca gaita por estes galpões, e foi Presidente
da UTV, e também vice-coordenador da primeira região, e deste CTG Capela grande foi
patrão por quatro vezes e se sente preparado para mais esta missão. Pois, não
esperava ser coordenador, nem no CONTREG ele foi, e nem estava se preparando para
ir ao congresso, pois já havia planejado as férias, mas foi chamado para esta missão, e
agora quer representar bem. Pois já foi até na Europa inaugurar um CTG lá naquele
Pais. Agradece o Presidente do MTG por ter confiado nele e convidando Para exercer
esta função. Neste momento passa a palavra para o Prefeito de Viamão para suas
considerações. O prefeito diz que é com muita honra que está apoiando a posse do
companheiro Chamurro, e deseja uma boa reunião a todos os presentes. O
coordenador diz: “- o que acontecia na primeira região antes não vai mais acontecer,
temos que trabalhar dentro da carta de princípios.” Passa a palavra para o Sr.
Tomazzini e o Sr. Amauri para que explane um pouco do que já esta sendo feito e o
que vai ser feito. Amauri passa no telão uma palavra que é reflexão que todos têm
que ter, e mostra o site da primeira região que já esta em funcionamento com tudo
que vai ser feito assim como o calendário, os cursos para os patrões e os demais da
patronagem e o ENESPA, estes curso vão ser divididos: Administrativo, Cultural,
Artístico e Esportivo, começando em Março com término em novembro do decorrente
ano. O Sr. Tomazzini passa o site que é www.1rtrs.com.br , afirma que ali estão todas
as informações, bem como o estatuto da primeira região e a lista destaques de 2004 a
2007. O coordenador convida a todos para o baile de posse festivo, no dia primeiro de
março as vinte e uma horas no CTG Chaleira Preta na cidade de Gravataí, e diz que os
convites estão com o diretor de eventos Sr. Ozimar Charão (Lula), Lula pede que cada
patrão se comprometa em vender pelo menos cinco convites, e coloca em votação, e a
opinião foi aprovada por unanimidade. O coordenador convida as entidades presentes
para que sejam anfitriãs das outra região que vem para o FECARS, e começa pela
SEGUNDA REGIÃO: CTG VAQUENOS DA TRADIÇÃO, TERCEIRA REGIÃO: CTG RODA DE
CARRETA, QUARTA REGIÃO: CTG POUSSADA DA FIGUEIRA, QUINTA REGIÃO: CTG
RANCHO DA SAUDADE, SEXTA REGIÃO: CTG MARCA GAÚCHA, SETIMA REGIÃO: NOVO
RUMO DE VIAMÃO, OITAVA REGIÃO: CTG CARRETEIRO DA SAUDADE, NONA REGIÃO:
SUB-COORDENADORIA DO JACUÍ, DECÍMA REGIÃO: CTG MARAGATOS, DECIMA
PRIMEIRA REGIÃO: CTG BENTO GOLÇAVES DA SILVA, DECIMA SEGUNDA REGIÃO: CTG
CHALEIRA PRETA, DECIMA TERCEIRA REGIÃO: CTG TRADIÇÃO, DECIMA QUARTA
REGIÃO: SUB-COORDENADORIA DO DELTA DO JACUI, DECIMA QUINTA REGIÃO: CTG
CHIMANGOS, DECIMA SEXTA REGIÃO: CTG TIARAYU, DECIMA SETIMA REGIÃO: CTG
PIALO DA ESTANCIA, DECIMA OITAVA e DECIMA NONA REGIÃO: CTG LANCEIROS DA
ZONA SUL, VIGÉSIMA REGIÃO: CTG CAPELA GRANDE, VIGÉSIMA PRIMEIRA REGIÃO: 35
CTG, VIGÉSIMA SEGUNDA REGIÃO: CTG LAÇO DA QUERENCIA, VIGÉSIMA TERCEIRA
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REGIÃO: CTG LANCEIROS DA ZONA SUL, VIGÉSIMA QUARTA REGIÃO: CTG AMANHECER
DA QUERÊNCIA, VIGÉSIMA QUINTA REGIÃO: CTG SEMENTE NATIVA, VIGÉSIMA SEXTA
REGIÃO: CTG TIARAYÚ, VIGÉSIMA SETIMA REGIÃO: CTG LAÇO DA AMAIZADE,
VIGÉSIMA OITAVA REGIÃO: CTG CAPELA GRANDE, VIGÉSIMA NONA REGIÃO: CTG
TIARAYÚ, TRIGÉSIMA REGIÃO: CTG COXILHA ABERTA.
O peão regional Gustavo e os demais Regionais juntamente com a segunda prenda
Estadual Srta Cristina Borges, fazem uma homenagem ao Sr. Nelson Lima dos Santos,
agradecendo por tudo que ele fez por eles nas gestões, entregando uma placa de
agradecimento e outro presente, Cristina agradece pelo título conquistado como
segunda prenda do Estado, que ela deu a primeira região, e diz que tem um carinho
muito grande por Nelson, o Sr. Nelson agradece os regionais pela lembrança.
O coordenador marca nova reunião para dia 19 de abril as 14: horas no CTG Lanceiros
da Zona Sul. Sr. Pimentel pede que façamos uma boa recepção às outras regiões
presentes no FECARS. Srta Tatiane Guimarães diretora Cultura da primeira região, fala
sobre os cursos que serão realizados em Alvorada e Viamão que serão juntos, Porto
Alegre, Salto do Jacuí e Vale do Gravataí, e pede para os patrões para por seus galpões
a disposição para a realização dos cursos. Rogério Bastos pede atenção de todos, e
pede que os patrões participem de todos os encontros regionais, para terem
pontuação, no próximo ano possam votar, pois terão pontuação. No final da reunião
foi cantado o parabéns crioulo para aniversariante do dia Sra. Jane. Logo após termina
a reunião agradecendo a presença de todos que se fizeram presente. A qual eu Gladis
Maria Gediel Pinheiro redijo esta ata devidamente assinada.

Gladis Gediel Pinheiro
Secretária de ata
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Valdecir Chamurro
Coordenador da 1ª RT

