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Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e oito, às quatorze horas e quarenta 
minutos iniciou a reunião ordinária de patrões da primeira região tradicionalista, nas 
dependências do CTG Amanhecer da Querência da cidade de Alvorada. O cerimonial 
foi executado pelo Sr. Rogério Bastos, que convidou os patrões a compor a mesa e 
para fazer parte da mesa de honra chamou o Patrão da casa o Sr. Luis Henrique, o 
coordenador da primeira região tradicionalista o Sr. Valdecir chamuro, e foi executado 
Hino Nacional Brasileiro, depois o protocolo passou a palavra ao patrão da casa que 
deu as boas vindas aos companheiros tradicionalistas e afirmou que as portas do CTG 
Amanhecer da Querência esta sempre aberta aos amigos, após o coordenador 
Chamurro, cumprimentando os vice coordenadores, os patrões e as prendas presentes 
e pede desculpa pelo abraso do inicio da reunião, pois se tem uma pauta extensa a ser 
tratada, declarações passa a palavra novamente ao protocolo que encera o cerimonial 
entoando o Hino Rio grandense, após e passada a palavra novamente ao Sr. Chamurro 
Chamurro lê uma mensagem de reflexão. Para dar inicio a reunião com um toque de 
gaita canta Hó de Casa. Após começa a pauta do dia dizendo que em março ganhamos 
o bicampeonato da FCARS, com os peões que foram nos representar em Tupacereta 
não ganharam, mas fizeram bonito e em Maio fomos para Julio de Castilhos ganhamos 
com a menina Natalia Moreira 2ª prenda Mirim do Estado do Rio Grande do Sul e a 
nossa Prenda Gabrielli Pio trouxe o titulo para a 1ª RT e a cidade de Alvorada o titulo 
de 1ª prenda do Rio Grande do sul, convida para a semana que vem o concurso na fase 
Regional no CTG Amaranto Pereira em Alvorada. nos temos companheiros novo que 
veio lá da zona Sul e ta trazendo os papeis para pedir sua Filiação junto ao MTG, neste 
momento passa a palavra ao patrão Rodolfo para defender a sua filiação o mesmo fala 
dos seus projetos pois ele e militar e estudante da Faculdade PUC e estão montando 
um piquete para se unir a idéia e uma filiação parcial para trabalharem com os demais 
companheiros e estam fazendo um projeto Mate Ada solidária com os Fisioterapeutas 
e Fonodiologos para crianças Especiais e querem formar invernadas para estas 
crianças, o nome deste DTG FERRO EM BRASA Bandeira nas cores do RGS com três 
lanças no centro. O patrão Zeno do CTG Vaqueanos da Tradição da os parabéns pela 
iniciativa, Senhor Ramalho com a palavra pede o endereço da nova entidade e a 
mesma fica na OTTO NEIMAEYR A SIM SENDO O Ramalho diz que esta dentro do 
regulamento e que a turma esta com muito animo. Em votação e aceita por 
unanimidade. O coordenador passa a palavra ao sub-coordenador do vale do Gravataí 
Sr. Maciel que cumprimenta a todos e diz que trouxe a documentação para filiação do 
CTG Laço da Imbira de Gravataí já tem sede própria e toda a documentarão em dia e 
os departamentos todos atuantes bem como o campeiro e já fazem um trabalho com a 
Gurizada de Galpão. O Sr. Eloim diz que eles já haviam pedido a filiação ao 
coordenador anterior, mas o coordenador não entregou a documentação ao MTG e 
por este motivo que ela esta pedindo de novo.  

O coordenador Chamurro ponhe em votação o reenvio da documentação para filiação 
do mesmo que e aceita por todos o Secretário geral Gilberto pede a todos os patrões 
que façam o recadastramento para envios de materiais. O coordenador anuncia a 
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chegada do Presidente do MTG o Sr. Oscar Gres o presidente cumprimenta a todos e 
diz que uma honra em estar neste encontro e que esta feliz com a escolha que fez ao 
Chamurro para este cargo ele esta fazendo o seu trabalho muito bem e diz que não e 
possível ir a todos os lugares onde houver uma reunião como essa, mas sempre que 
possível quer estar presente e passa a palavra ao coordenador que lê um oficio do vice 
coordenador Gladimir Machado pedindo afastamento do cargo, pois esta com pouco 
tempo para se dedicar a 1ª RT, pois o Banco que trabalha lhe incumbe de muitas 
tarefas, mas o coordenador lhe pediu que desconsiderasse este pedido, pois 
precisamos dele junto a nos e o mesmo desconsidera o pedido. Sr. Eloim passa ao 
coordenador uma carta e pede ao mesmo que protocole o coordenador fala ao 
presidente que tudo o que fizemos e rígido por lei e falando nisso as entidades que 
ainda não fizeram o seu estatuto tem de fazer ate dia 30 de setembro quem não fizer 
vai ser desfiliado e temos que aderir o cartão tradicionalista nos eventos e quem fizer 
rodeio campeiro tem que ter o seguro e lei. O presidente do MTG diz   que poucas 
coisas ele tira o chapéu mas tira para este movimento e para este povo aqui reunido. 
Próximo encontro dia 23 de agosto no CTG Porteira da Tradição na cidade de Eldorado 
do Sul as 14h00minhoras.. Nada mais tendo a tratar o coordenador deu por encerrada 
a reunião às 17h32min com o lema da casa. Eu Gladis redige a presente ata que assino 
junto com o coordenador.  

 


