Ata da 1ª Reunião da Coordenadoria da 1ª RT - 2009
Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e nove nas dependências do
pioneiro CTG 35, às vinte horas e trinta minutos o novo coordenador pede
licença ao coordenador Valdecir chamurro para iniciar a reunião, é começa
agradecendo a todos que se fazem presente e os que aceitaram o convite para
os cargos que foram convidados uns já eram da coordenadoria passada outros
novos. Diz também não ser dono da verdade claro que é passível de erro, mas
vamos tentar sempre para tudo dar certo, e pergunta se todos receberam as
diretrizes de trabalho para 2009, começando pela rede de informações, gastos
e receitas, planejamento e relatórios, fusão cada departamento vai ter o seu
diretor e só ele vai ter sempre as resposta corretas nunca pergunte a outro
departamento. Solicito a todos para não surgir fofocas cuidarem o que se fala.
O tesoureiro Marcos Vinícius fez um planejamento para sempre haver
remuneração para todos os departamentos, para fazer um evento temos que
ser comunicados com ofícios já com a planilha de gastos assim o coordenador
autoriza e sempre com recibo timbrado ou nota fiscal é estes deve ser
entregues até o quinto dia útil de cada mês para serem ressarcidos, cada
departamento tem que fazer um planejamento de suas atividades. Vai se criar
um departamento novo, departamento de formação e capacitação este tem
como objetivo a preparação de prendas e peões, o Enespa será junto com os
encontros de patrões na parte da manha. A coordenadoria faca assim 1º vice
coordenador Clovis que cuida da sub-coordenadoria viamão com Baldes, vale
do Gravataí com Maciel, patrimônio com Arnibio, acampamento com Carlos,
Campeiro Pimentel, esporte Paulo, o 2º vice-coordenador Gladimir fica com a
sub-coordenadoria da zona sul com Agenor, Delta do Jacui Eduardo,
departamento social Vera e Otto, artístico Cuca, cursos Laureci, 3º vicecoordenador Nairioli fica com a sub-coordenadoria zona norte com Vitor,
Alvorada com Giovane, eventos Fernando, cultural Ivone, coordenadoria de
prendas e peões regionais o casal Claudia e Rangel, departamento jovem
Cristina Borges, atendimento as entidades as solicitações tem que ser feita com
os sub-coordenadores e eles solicitam ao departamento apropriado. Principais
metas: resgate da região e a construção da sede, valorização do jovem, ampliar
o numero de entidades participantes nas atividades da região. Tomazzini deixa
um recado com a melhor das intenções diz que não gostaria de ver as reuniões
se esvaziando e os departamentos enfraquecendo assim passa a palavra para o
primeiro vice Clovis que cumprimenta a todos e pede para todos muitos
comprometimentos, pois eu sou mais um parceiro para trabalhar. O segundo
vice Gladimir diz que sabemos que temos uma grande jornada pela frente, pois
têm muitos na coordenadoria com muita experiência e vamos tentar fazer todas
as metas. O terceiro vice o Nairo diz que estamos iniciando uma nova etapa,
pois o nosso coordenador que esta deixando fez muito colocou as rédeas na
nossa região e o novo coordenador com suas idéias boas nos tem o dever de
ajudar a dar certo, pois a união nos abre os caminhos, e quando chegarmos ao
fim de ano bem melhor do que chegamos este ano já que o mesmo foi positivo,
o baile de posse foi sugerido que fosse ao inicio de abril dia 4, Rangel acha
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muito tarde para o baile, já a Janine diz que o baile de posse se perdeu e hoje
vamos só podemos fazer um baile festivo e planejar o baile para a próxima
coordenadoria no dia da posse, departamento social e a favor de fazer baile e
eventos para a região fazer caixa, com o impasse e colocado em votação se faz
o baile ou não e fica acertado por não o baile só à posse do dia 26/01/2009 no
CTG chimangos. Assuntos gerais, Gladis agradece pelo convite para estar mais
um ano fazendo parte da coordenadoria, Ramalho diz que a equipe e muito
atuante e todos que o departamento o qual faz parte esta a disposição, Agenor
diz que quando o Tomazzini lhe fez o convite teve que pensar um pouco, pois é
uma experiência nova e um grande desafio, mas vou aprender para fazer um
bom trabalho. Rangel diz que quem usa lenço vermelho é encrenqueiro e tem
uns tópicos como ficou a sede da pampa? A premiação das entidades como vai
ser feita, e pede que as reuniões fossem fixa. Claudia diz que esta a disposição
para todos, Francielli diz que poucas pessoas ela não conhece e convida para
seminário da mulher gaúcha e pede ajuda para os cincos primeiros que vão
para o Estado. Marta diz que fará de tudo para ajudar e vai aprender. Arnubio
agradece a oportunidade de fazer parte da coordenadoria e diz que os outros
departamentos que precisar de sua ajuda esta ali pra ajudar. Cuca se coloca a
disposição de todo o grupo. Janine diz que ficou muito feliz quando soube que
chamuirro era o novo coordenador e agora vai trabalhar nesta coordenadoria e
fazer o melhor. Pena diz que muitos não o conhecem ele é patrão do CTG
Raízes e esta sempre trabalhando para o tradicionalismo. Giovane diz que
Alvorada tinha muita desavença mas agora após Nairo tivemos a paz, mas ele
vai precisar de muita ajuda. Adair agradece o chamurro pela gestão que fez.
Vitor diz que aceitou o convite cego, pois não sabia quem vinha de coordenador
agora fica mais tranqüila ainda e muito feliz em reencontrar muitos amigos.
Edison agradece o convite para continuar nesta nova gestão do ano de 2009.
Baldez diz que é vice-presidente da UTV e vai atuar como sub de viamão e esta
a disposição. Eduardo diz que é da Barra do Ribeiro lá tem pouca população
por isso eles trabalham dentro de uma escola, fazendo cultura para eles e
aprimorando os conhecimentos. Otto cumprimenta a todos e diz que com o
Chamurro abrimos um capilo para a região, pois ele veio para melhorar, sobre o
concurso da prenda em Alvorada temos que dar prioridade, e sobre o
acampamento farroupilha temos que ter uma rua cultural. Vera diz que é um
prazer voltar a trabalhar com vocês, pois já conhecem todos e esta a disposição
de quem precisar. Pimentel diz que esta muito feliz em estar trabalhando
novamente a frente do departamento campeiro, pois esta já é a oitava vez que
assume a campeira. Gilberto cumprimenta a todos em especial ao Tomazzine
em confiar a secretária a ele e gostaria de registrar que esta coordenadoria do
Chamurro foi ótima uma das melhores que ele já trabalhou. Marcus diz que
uma grande satisfação em fazer parte desta coordenadoria é que pretende
fazer tudo bem transparente, pois ele foi uns dos critico das gestões passadas.
Ivone diz que é muito bom ouvir todos falarem bem do Chamurro, mas ele não
fez nada sozinho, pois teve muitas mãos ajudando, pois quando ele pegou
estava no vermelho e agora ele entrega com mais de dez mil reais, e o cultural
e a espinha dorsal do movimento, pois a cultura tem que estar em primeiro
lugar, pois a 1ª RT e muito respeitada vamos acompanhar estes peões no
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Estadual, pois temos um grupo forte. Iram e Ana Flavia será os do protocologo.
Chamurro o ultimo a falar diz que parece que foi ontem que ele fez a sua
primeira reunião aqui mesmo no 35 CTG, pois para ele era uma estréia, mas
teve uma grande equipe, por isso ele conseguiu fazer um bom trabalho do qual
todos falam e deseja a todos que tenham a luz que ele teve. Tomazzini
agradece pelas palavras e vamos encerrar a reunião e dia 26 vai ser servida
uma janta, e vamos terminar rezando um pai nosso e uma ave Maria pedindo
muita paz e união> Encerra-se a reunião as vinte e três horas e cinqüenta
minutos. Eu Gladis redigi a presente ata que assino junto com o coordenador.
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