ATA 1ª RT Nº. 02/2011
Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e onze, nas dependências do DTG
Estância Província de São Pedro, em Gravataí, às dez horas realizou-se o 1º ENESPA com a
Palestra do Senhor Valdir Secchi, 2º vice-coordenador regional, seguindo-se à tarde, com
início às 14 horas o 2º Encontro Regional de Patrões e o 1º Encontro de Diretores Culturais
das Entidades, além de Prendas e Peões e membros Coordenadoria da Primeira Região
Tradicionalista, conforme registros no Livro de Presenças. No 2º Encontro os Senhores
Patrões deliberaram sobre: a) apresentação dos diretores de cavalgada e acampamento; b)
ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade e c) prestação de contas do
bimestre janeiro/fevereiro deste ano, pelo Sr. Marcus Vinicius Ferreira, 1º vicecoordenador regional. A seguir o Sr. Nairioli Callegaro, coordenador regional fez
considerações acerca de aquisição para sede da Primeira Região Tradicionalista e
apresentação do novo site da região. O Sr. Carlos Farias, diretor artístico apresentou nomes
da sua equipe; convocação aos diretores artísticos para reunião no dia vinte e dois de
março, às vinte horas, no CTG Chimangos, para tratarem de assuntos referentes ao
Departamento Artístico; convocação de reunião para curso de avaliadores com o
Departamento Cultural no dia quinze de março, às vinte horas, no "35" CTG; concorrentes
do FECARS não pagarão alimentação e ônibus, acompanhantes pagarão suas despesas. O
Senhor Coordenador solicitou que sejam reservados os lugares nos ônibus
antecipadamente para não haja problemas; haverá horário de encerramento das
atividades; o II FESTINIL adiado para os dias 29-30/04 e 01/05, no CTG Aldeia dos Anjos e 1ª
RT não terá custo nenhum, somente fará a organização e o regulamento, o CTG Aldeia dos
Anjos não participará com concorrentes. Os patrões foram avisados que para ser
confeccionado o Cartão Tradicionalista o solicitante deve enviar o nº. do CPF e se,
porventura, já fez parte de outra entidade tradicionalista filiada ao MTG deve enviar,
também, uma carta de liberação dessa entidade. A solicitação de Cartão Tradicionalista
para Patrão e Capataz deve ser enviada a ata da eleição dos mesmos e o cartão dos que
estão entregando os cargos. Cursos de História da 1ª RT serão realizados nas seguintes
datas: 21 a 26/03 no Delta do Jacuí, de 04 a 09/04 em Alvorada/Viamão, de 25 a 30/04 no
Vale do Gravataí, de 09 a 14/05 na Zona Norte/Zona Sul de Porto Alegre. O 3º Encontro
Regional de Patrões será no dia 21 de maio, no CTG Campeiros do Sul, em Alvorada. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Neiva Wagner, secretária, para constar
lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo Senhor Coordenador x.x.x.x.x.x.x.x.
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