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Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2010 no CTG Chimangos em Porto Alegre, 

inicia a reunião as 19h00minas com a maioria da nova diretoria gestão 2010, o 

coordenador da boa noite a todos e diz que esta reunião esta acontecendo hoje antes 

da primeira reunião regional com os patrões para nos resolver algumas pendências 

para não precisarmos nos reunir outro dia têm cargos ainda que estão em aberto por 

faltar companheiros para assumirem, mas outros departamentos já estão em 

andamento, à gestão de 2009 teve um crescimento às atas já estão todas no site da 

região. Temos meta para este ano para nos realizar, estou contente com o trabalho de 

todos os diretores. Tivemos uma alteração na lista destaque, para participar das 

reuniões regionais somente o patão ou o capataz, todos os patrões devem mandar 

uma copia da eleição de sua nova diretoria para a região. Sobre o cartão 

tradicionalista quem deve pegar no MTG somente duas pessoas autorizada o 

coordenador e o secretário para dar andamento no cartão novo somente com a Xerox 

da carteira de identidade se não tiver pode ser a certidão de nascimento. Sobre os 

diretores o departamento artístico terá um banco com os nomes dos avaliadores para 

a parte artística e vamos iniciar um curso para avaliadores artístico, o diretor de 

esporte o Paulo Pereira pediu para sair e fiz o convite ao Jairo e ele aceitou o diretor 

campeiro desta gestão e o Paulo Belarmino, comunicação e marketing e o Jaqueson 

Fontoura a partir de agora ele cuidará dos logotipos e faixas dos eventos promovidos 

pela região, na parte financeira temos primeiro e segundo tesoureiro ficou de primeiro 

Marcus e o segundo Edson Debom, dia 13 de março fandango de posse convites já 

estão prontos e vão ser entregues aos patrões hoje o valor do convite e de 15,00 reais 

o grupo que vai animar o fandango e o marca de campo e cobrou 500,00 reais. Não 

tendo mais nada para o momento encerrou-se a reunião as 19: as 30min. Redigi a 

presente ata que assino junto ao coordenador. 
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