Ata 1º encontro extraordinário regional-2008

- Aos vinte uns dias do mês de maio do ano de dois mil e oito (21.05.2008), nas
dependências dos 35 CTG, às vinte horas e cinqüenta e cinco minutos (20h55min), o
coordenador abriu a reunião com o Lema da Região e começa dizendo que hoje está
reduzido o numero de patrões, mas vamos dar inicio a nossa reunião, e o nosso próximo
encontro será dia 21 de junho no CTG Amanhecer da Querência, e comunica que a
primeira Região teve a honra de estar na abertura das atividades do circo Soley ,
tocando gaita e mostrando nossos costumes como chimarrão, chula e duas danças
tradicionais, recebemos oficio de agradecimento. E mais no final da semana foi pealado
para uma entrevista para a rede Pampa de Televisão sobre o churrasco. Fez uso da
palavra Sergio Spier, diretor Artístico e diz que dia 5 de junho é o ultimo dia para as
inscrições e as fichas de inscrições já estão à disposição e pode ser encontrada também
no site da Região, Tatiane fala sobre 39ª ciranda cultural de prendas e que a entrega da
pasta relatório será dia 28.05.2008 nos 35 CTG das 18horas às vinte horas e trinta
minutos. O coordenador pede uma compreensão muito especial, com o Nelson, tendo
em vista que trocou muitos patrões e já estamos no meio do ano e ainda não fizemos a
prestação de contas. Fazendo uso da palavra Francisco Lopes (Chicão) como
Conselheiro do MTG fala que o Presidente diz que a primeira Região não é a primeira,
pois temos que tomar tenência e ver o que queremos. O coordenador diz que O Sr.
Nelson se faz presente para a prestação de contas do ano 2007, mas o coordenador dá a
sugestão que o companheiro Nelson entregue os documentos a Diretoria do MTG para
que por ela seja avaliado, com o aval de todos os presentes ficou acertado que o
tradicionalista sr Nelson Lima dos Santos (ex-coordenador) o qual também ficou ciente,
entregue a documentação a diretoria do MTG para que por ela seja avaliada. O
coordenador diz que convocou esta reunião extraordinária para dar esta sugestão porque
no ultimo encontro regional de patrões não havia clima para ter um acerto, mas que hoje
não foi “perda de tempo” conforme pronunciou o patrão do CTG Pago da Saudade, sr
Rocha, pois conseguimos chegar a um acordo. O sr. Ramalho pede que se coloque uma
proposição para que a prestação de contas seja feita na entrega do mandato. Ivone pede
para fazer uso da palavra e faz um desabafo, que devemos agradecer a Deus por ter tudo
saído com muita calma, e esta coordenadoria está fazendo diferente, pois estamos todos
muito unidos e aprendendo, pois cada dia é um novo dia, nós temos que ensinar os
nossos jovens a serem íntegros e honestos, e devemos saber o que é ética e ética e ter
vergonha, no término do seu desabafo é aplaudida por todos. O coordenador pede
desculpa pelos transtornos, diz que hoje esta “página” foi virada e vamos realinhar a
nossa coordenadoria para que possamos continuar nosso trabalho. O patrão do CTG
Raízes do Sul diz, como é feio ver um companheiro sair assim como o Nelson, sozinho,
pois não se trabalha sozinho; encerrou-se a reunião às 23hs10min eu Gladis Gediel
lavrei a presente ata que assino junto com o Coordenador.
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