Ata do 4° Encontro Regional de Patrões da 1ª RT - 2009
Aos dezessete dias do de outubro de dois mil e nove, no CTG Rancho da
saudade em Cachoeirinha, o coordenador deu inicio a reunião às quatorze
horas e quinze minutos, já com as pautas do dia sendo esta: prestação de
contas do primeiro semestre e as inscrições de nominatas de chapas para a
coordenadoria do próximo ano a te o final da reunião de hoje. E passa a
palavra para o patrão desta casa o Sr. Enio que diz o lema do CTG e da às boas
vindas a todos os presentes. Tomazzini lembra os patrões para não se
esquecerem de fazer as pasta para serem entregue em dezembro no Contreg
para poder fechar as pontuações a tempo de estar pronta para o congresso em
janeiro. Neste momento com a palavra o Sr. Luiz Henrique vice-presidente do
conselho fiscal para a presentar aos patrões os relatórios do fechamento de
contas do primeiro semestre, começando a ler o parecer dos membros do
conselho após terem se reunidos e revisado todas as documentação fiscal
apresentadas, e de ter esclarecidos algumas duvidas o parecer do conselho
fiscal e favorável com algumas ressalvas para a próxima prestação de contas
para que tenham notas fiscais e não mais recibos, pois estes não serão mais
aceitos, após ler o parecer começa a ler o balancete receitas de 42.198,93
(quarenta e dois mil cento e noventa e oito reais e noventa e três centavos)
gastos: tivemos despesas com alimentação, deslocamentos, hospedagens,
combustíveis, material de escritório, pedágios, telefone despesas bancarias,
com eventos e gastos diversos no valor de 34.266,43 (trinta e quatro mil
duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) neste período
ficamos com um saldo positivo de 7.932,50(sete mil novecentos e trinta e dois
reais e cinqüenta centavos). e vamos ficar a disposição dos patrões com todos
os documentos até o final da reunião para aquele que quiser ver ou ter mais
explicação sobre as documentação e ter acesso aos balancetes. Tomazzini diz
que ainda não esta como gostaria, mas no próximo semestre vai ser diferente,
pois já estamos adquirindo patrimônio físico para a região, compramos um
notibuque um projetor estes foram os mais recentes, após Tomazzini põe em
votação o parecer do conselho fiscal, e este foi aprovado pó unanimidade. O
festinil que será nos dias 21e 22 de novembro no CTG Chaleira Preta, mostra
folclórica classificatória para o Enart dia 31 de outubro no CTG Darci Fagundes,
sobre ônibus para o Enart fazer sua reserva com a Gladis pelo fone 34421560.
Tomazzini passa a palavra para os diretores falarem e começa com Guimarães
que fala sobre a conferencia estadual de tradição e folclore que será dia 22
deste das 14horas as 18horas na usina do gasômetro, e pede a Judá dos
coirmãos para o CTG Vaqueanos da Tradição pois saiu o decreto do prefeito
José Fogaça cedendo à área para o a associação não diretamente para o CTG
pois é isto que queremos, sendo assim pede para a região intervir com o
prefeito a favor do CTG e pede uma cavalgada até a prefeitura e entregar um
manifesto ao prefeito, e fica assim acertado para todas as entidades se
mobilizarem em conjunto, a região através do Sr. Guimarães vai marcar uma
audiência com o prefeito e vamos avisar a todos para estarem presente.
Pimentel fala sobre as eliminatórias de laço e põe uma proposta para que não
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se faça à eliminatória e se escolha vinte melhores laçadores da região para irem
representar a região na festa campeira, pois fazemos uma comissão para esta
escolha, colocado em votação a maioria aprova as classificatórias. O
departamento cultural teve algumas trocas, pois a senhorita Cristina não pode
mais ficar por problemas particulares, hoje estamos com o casal Claudia e
Rangel por seus grandes conhecimentos tanto na campeira quanto na cultural.
Tomazzini fala sobre o laço aberto se todos concordam que os laçadores podem
laçar com outros companheiros não da mesma entidade, Tomazzini põe em
votação a maioria e contraria ao laço aberto dizendo que temos que valorizar as
nossas entidades. Neste momento o coordenador passa a palavra aos patrões
para passarem suas festividades. Após o coordenador passa para o secretário o
Sr. Gilberto Nazário, com a palavra Gilberto diz que conforme estatuto da
região hoje sendo a ultima reunião antes do contrg e o dia para inscrições de
novas chapas para o próximo ano e até o momento do encerramento foi
protocolada chapa única do Sr. Cesar Tomazzini como coordenador, primeiro
vice o Sr. Nairioli Calegaro, segundo vice o Sr. Anapio Gomes Fernandes,
terceiro vice o Sr. Luiz Clovis Fernandes, secretário geral Gilberto Nazário,
tesoureiro Marcus Vinicius Falcão, Conselho Consultivo: Eloim pereira, Valdecir
Chamurro, Maria Prestes Jaques, Luiz Valdevino Tavares Ramalho, Luis Ernani
Ferreira Souza, João Luiz Barth Rangel. Conselho Fiscal: Luis Henrique
Spiercort, Gladis Maria Gediel Pinheiro, Mauro Stanhaus, Mauro Augusto
Pinheiro, Glademir Machado e Adair Rocha. Conselho de ética: Carlos Francisco
Homrich, Gisele Felício, José Arnildo Gomes, Amauri Schonhofen, Ricardo Nunes
Baldez, Marta de Oliveira Colissi. Sendo assim não tento mais nada a tratar
encerra-se a reunião as 16: he55 min. Com o lema da região. Eu gladis Gediel
Pinheiro redigi a presente ata que assino junto com o coordenador Cesar
Tomazzini.
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