ATA DO 2º ENCONTRO REGIONAL DE PATRÕES
CTG ARMADA GRANDE – VIAMÃO/RS

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, nas dependências
do CTG Armanda Grande, Viamão, RS, no período da manhã as 10h00min
realizou-se o ENESP, com o tema “Lista Destaque”, tendo como palestrante o
Sr. Haroldo José Teixeira . A tarde com início às 14h00min, reuniram-se as
Entidades Associadas, CTGs da 1ª RT-MTG/RS, através de seus delegados que
assinam o livro de presença para 2ª Encontro de Patrões. Para cerimônia de
abertura é composta a mesa com a Patroa da casa Maria Aparecida Machado
da Silva, o Coordenador Regional Sr, Arnildo de Mello, seus vices Francisco
Lopes, Henio Valandro e Marcia Borges, Sr. Nilton Otto Vice Presidente
Administrativo do MTG, o 3º Peão do Estado Lucas Lucas Almeida de Oliveira e
Peõs e Prendas Regionais. Após entoado hino nacional, as autoridades da mesa
fazem suas manifestações de saudações, da-se por encerrada a cemonia de
abertura passando a palavra ao Coordenador Regional Sr. Arnildo Mello que da
início aos trabalhos discorrendo a pauta do dia. De início, na ausência do diretor
artístico, comunica os eventos do departamento a realizar-se: Festirim, que
estará se realizado nos dias 07, 08 e 09 de outubro do corrente, na cidade de
Guaíba/RS, tratativas já afinadas com a Prefeitura local; Festinil, ainda precisa
confirmação de data e local, pois o local previamente estabelecido, o Ginásio
Tesourinha em razão do último temporal em janeiro, sofreu danos que não serão
sanados até o evento; Regional Enart, será realizada nos dia 15, 16 e 17 de
Julho no Clube do Professor Gaucho, CTG Laço da Querência; Inter Regional
nos dias 24 e 25 de agosto, em Venâncio Aires. Departamento Cultural, com a
palavra a Sra. Margarete, que apresenta os concorrentes do Entrevero de Peões
Estadual, realizado recentemente, os Peões Lucas Almeida de Oliveira 1º Peão
Farroupilha da 1ª RT e Roger Gabriel Mathias Guedes Guri Farroupilha da 1ª
RT, que são homenageados neste encontro, em especial o Peão Lucas por ter
conquistado o 3º Peão Estadual. É comunicado que as Inscrição para o
Concurso Regional, Ciranda de Pendas e Entrevero de Peões, será no dia 24 de
maio, das 20h00min às 22h30min na sede da Região e não acontecerá a reunião
com os concorrentes nesta data. Departamento Campeiro, com a palavra o Sr.
Paulo Souza, que parabeniza a equipe de peões e prendas que se fizeram
presentes na 28ª FECARS em Santiago, RS, com brilhante participação. Informa
que para FECARS 2017 o Departamento Campeiro já está trabalhando, 8 etapas
classificatória sendo organizadas e programadas com data e locais definidos,
que em breve será divulgado. Departamento de Esporte, Sr. Luiz Henrique,
discorre sobre os jogos campeiros da 1ª RT, que teve participação maciça em
Tramandaí na 28ª FECARS, neste ano as datas das classificatória da 1ª RT
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serão divulgadas no site da Região, bem como o prazo de inscrições, que a partir
deste ano o Estadual será desvinculado da FECARS e terá a denominação de
ENECAMP, e será realizado sempre no primeiro final de semana após os
finados, o Aberto dos Esportes permanece dentro de sua programação. A seguir
o Coordenador Regional Sr. Arnildo de Mello, abre Sessão da Assembleia
Extraordinária, para aprovação da alteração do Artigo 39º do Estatuto, com a
inclusão do parágrafo primeiro, levado a apreciação da plenária, foi aprovado por
unanimidade, ficando assim o artigo 39º:
”Art. 39º – A 1ª RT não poderá ser incorporada a qualquer outra entidade e
somente poderá ser dissolvida por deliberação especifica do Encontro
Regional, especialmente convocado, presentes dois terços das entidades
associadas em primeira chamada e um quinto em segunda chamada, sendo
que as decisões serão tomadas por maioria simples.
Parágrafo Primeiro - A dissolução da 1ª RT poderá ocorrer nas seguintes
hipóteses: quando se tornar impossível a continuação de suas atividades;
quando deixar de alcançar seus objetivos ou não possuir mais associados.
Parágrafo Segundo - A dissolução deverá ser homoloda pelo Conselho
Diretor do MTG”.
Dá-se por encerrada esta sessão extraordinária. A seguir o Coordenador retoma
os trabalhos do Encontro Regional, registrando a presença do Presidente do
MTG, Sr. Nairioli Galegaro, e lhe passa a palavra para suas considerações e
saudações a plenária. O Coordenador apresenta para aprovação de filiação
junto ao MTG, com os devidos pareceres exigidos e documentação regular, o
DTG Luz e Tradição, da cidade de Viamão, após a manifestação do Patrão da
entidade, Sr. José Ronaldo Rocha, em defesa de sua filiação é colocada para
aprovação na plenária, sendo aprovado por unanimidade o encaminhamento
para filiação junto ao MTG/RS. Na sequência com a palavra o Sr. Edson Debom,
que juntamente com as demais chinocas da região, após diversas reuniões,
propõe alterações no Regulamento de Concursos de Chinocas da 1ª RT, após a
leitura do regulamento com as alterações foi levado a discussão da plenária,
sendo aprovado, com a modificação da idade mínima, que de 28 anos que foi
proposto, para 30 anos. Fica aprovado o próximo Encontro Regional, que se
realizada em Alvorada, no CTG Amanhecer na Querência, no dia 04 de junho de
2016. Na sequência e colocado a palavra aos Subcoordenadores Regionais,
para suas considerações e comunicações, se manifestando o Sr, Jorge Luis
Gomes de Campos de Viamão, Sr. Haroldo José Teixeira da Zona Sul, Sr.
Edison da Silva Fagundes de Gravatai, Sr. João Paulo da Zna Norte e Jeferson
Quadros do Vale do Jacuí. A seguir é dada a palavra aos Patrões para suas
manifestação de interesse do Encontro Regional, Sr. Edson Debom, Patrão do
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CTG Caminhos do Pampa promoverá na sua Entidade, uma palestra ministrada
por representantes do Posto de Saúde da comunidade, sobre o mosquito da
dengue, assunto de interesse e que tem preocupado a todos. Nada mais
havendo a declarar, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, Gilberto
Nazario, que a secretariou, e por José Arnildo de Mello, que presidiu a
Assembleia.
____________________________________
Gilberto Nazario
Secretário Geral da 1ªRT-MTG/RS
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