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ATA 1ª RT Nº. 02/2012 

 

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e doze, nas dependências do CTG 

Chimangos na Rua Rafael Clark nº 760, bairro Partenon na cidade de Porto Alegre, 

reuniram-se, conforme consta no Livro de Presenças, as autoridades, convidados, 

patronagens, prendas e peões de entidades tradicionalistas e a coordenadoria da 1ª Região 

Tradicionalista para deliberarem sobre os assuntos a seguir: 1ª Parte – Prestação de contas 

da gestão anterior e 2ª Parte – Cerimônia de Posse. O protocolo abre a reunião com a 

composição da mesa com as seguintes autoridades: Patrão do CTG Chimangos, Luiz 

Moreira; Vice Presidente da Federacom, Beti Reis; Presidente da CBTG, Manoelito Savaris; 

Representando o Presidente do MTG Erival Bertolini, Paulo Souza; Vice Presidente de 

Finanças do MTG, Edison Debom; 3ª Prenda do RS, Maira Rodrigues; Coordenador da 1ª RT, 

Nairoli Callegaro; Representando as demais prendas da 1ª RT, a 1ª Prenda Juvenil, Nathália 

Rodrigues; Representando os demais peões da 1ª RT, o Guri Farroupilha, Renan Lima. O 

protocolo lê uma mensagem e convida as prendas e peões regionais, Henrique Arruda, 

Carlisa Andrade, Cristel Moura, Dyllan Moura, André Boneberger e Paulo Buarque que 

adentrassem com o pavilhão de bandeiras sob a execução do Hino Tradicionalista,logo a 

seguir o protocolo convida a todos para entoarem o Hino Nacional Brasileiro. O protocolo lê 

uma mensagem do Coordenador Nairoli Callegaro aos presentes. Com a palavra, o 

Coordenador cumprimenta os componentes da mesa, dá boas vindas e agradece a 

presença de todos. O tesoureiro Arnildo apresentou a prestação de contas do ano de 2011 

da coordenadoria. Entrega a gestão com o saldo de R$ 62.951,02. Em 2012 há em caixa e 

bancos, o valor de R$ 76.669,07. Aprovado o parecer de prestação de conta por 

unanimidade. O próximo Encontro de Patrões ficou agendado para o dia 03 de março, no 

CTG Chaleira Preta na cidade de Gravataí, onde acontecerá o evento dos Peões e Guris da 

1ª RT. Na entrada foi entregue aos patrões das entidades uma pasta com o calendário de 

atividades, nominata da coordenadoria e 10 convites para o Baile de Posse da 

Coordenadoria da 1ª RT, no dia 10 de março no CTG Maragatos. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a reunião e eu, Eliza Andrade, secretária, para constar lavrei a presente 

ata que será assinada por mim e pelo Coordenador. 
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