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Ata 03-2010
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2010, as vinte e uma horas e vinte e cinco
minutos, inicia a primeira reunião regional de patrões. O coordenador inicia falando da
perda do parceiro o Sr. Enio que faleceu e pede um minuto de silencio. O coordenador
diz que cada patrão recebeu uma pasta e nela tem uma ficha que deve ser preenchida
com os dados de cada entidades para atualizarem as mesma com a região esta ficha
deve ser entregue até o final desta reunião e outra consta sobre alterações na lista
destaque tradicionalista fiquem atentos as mudanças no anexo 2 fala sobre o rodízio
dos encontros de patrões dia 10 de abril vai ser em Alvorada dia 12 de junho em
Viamão 14 de agosto Delta do Jacui 2 de outubro Gravataí 5 de dezembro (contreg)
zona sul, participem de todas as reunião para pontuarem, tendo em vista que só vai
valer para pontuação a presença do patrão ou capaz tem que trazer copia da ata de
eleição para a região. O anexo numero três tudo o que as entidades precisam saber
procurem o sub-coordenador ou o coordenador. Os cartões tradicionalistas para
entregar ou retirar do MTG será só por duas pessoas o coordenador e o secretário da
região o Sr. Gilberto. Todos os rodeios a secretária será feita pela região para ajudar a
cuidar dos cartões. Os cartões que forem feitos a partir de agora será unificado com a
CBTG com o logotipo do CTG por isso a partir de agora pedimos aos patrões que
mandem os seus logotipos para a região e junto com o pedido do cartão tem mandem
Xerox da identidade ou certidão de nascimento do cartão solicitado não vamos mais
aceitar sem estes documentos. A agenda regional houve uma pequena mudança do
entrevero de peões fase Estadual será dia 23,24 de abril, e as demais datas
continuam as mesmas. O fandango da região vai se tornar padrão da região para
arrecadar fundos para a festa campeira, hoje o diretor de eventos vai passar os
convites para cada patão o valor dos convites e de 15,00 reais com janta. O relatório
anual esta no site da região com a maior clareza e com saldo bancário positivo e nesta
conta com as compras dos patrimônios e vamos fazer um anuário da região para ser
entregue no próximo encontro. O coordenador relembra que na ultima reunião feita
esta no CTG Rancho da Saudade foi colocado em votação sobre convidar laçadores
para ir representar a região na festa campeira e não foi aprovado, mas não foi feita as
eliminatórias e não temos mais tempo para realizar por isso peço extraordinariamente
para que possamos convidar os laçadores para irem representar a região em março.
Clovis diz como não se fez nem uma eliminatória pede para fazer a votação para esta
ser feita pelo antigo diretor campeiro junto com o atual. Já Eloim diz como não foi feito
a seleção seria melhor convidar os que mais se destacarão na ultima festa. Giovane
diz que o melhor e fazer uma reunião com os sub-coordenadores e diretores das
campeiras e com o atual e o antigo diretor campeiro da região. O coordenador
concorda e vai ser marcado uma reunião com os diretores campeiros e os subcoordenadores e o novo diretor campeiro da região e o antigo juntos vão decidirem as
convocações. O coordenador vai definir onde vai ser a próxima reunião dia 10 de abril
e fica para o CTG Chilena de Prata em Alvorada. Encerram-se a reunião as vinte e
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três horas com o lema do CTG e logo após o da Região. Eu Gladis redigi a presente
ata que assino junto com coordenador.
===*===
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