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Ata encontro regional 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dez às 20hs e 30 min nas 

dependências do CTG Chaleira Preta do Município de Gravataí. O coordenador inicia 

com o lema da Região e apresenta os visitantes o Sr. Ciro Wink e o Sr. Fabio Matos e 

agradece o patrão Eloim por hoje estar nos cedendo a casa para mais uma reunião e 

passa a palavra para o patrão, Eloim agradece a presença de todos pela presença e 

diz que os integrantes da invernada juvenil vai apresentar uma peça relatando como 

começou o CTG. O coordenador passa a pauta do dia festirim, Inter-regional, 

tchencontro, sarau, catões, CONTREG e entrega das nominatas de chapas para a 

próxima gestão de coordenadoria, e neste momento convida o Conselheiro Fabio 

Matos para fazer parte da mesa assim como o Vice Presidente do MTG licenciado e 

sendo hoje candidato a deputado estadual o Sr. Ciro. O coordenador passa a palavra 

para o Sr. Fabio para ele expor seu plano de governo para o MTG, pois é candidato a 

Presidente, O Sr. Ciro também exponha sua plataforma de trabalho como candidato a 

deputado estadual. Tomazzini diz que este ano além da eleição para presidente do 

movimento temos também eleições Estadual e Federal, e começa dizendo que hoje é 

o ultimo dia para as inscrições para o Festirim que podem ser feita hoje com o 

secretário Gilberto e no dia 6 no 35 CTG será o sorteio de apresentação as 20: hs 

teremos a Interegional na cidade de Três Coroa nos dias 23,24 de Outubro, 

Tchencontro Estadual ônibus com a Gladis Sobre o Sarau foi adiado para novembro 

no primeiro final de semana do mesmo. Sobre transferência dos cartões eles podem 

ser feitas a qualquer tempo desde que tenha mais de um ano caso contrario tem que 

paga uma multa de um valor da anuidade paga para o MTG metade para o CTG outra 

para a região e tem que apresentar carta de liberação do CTG que esta saindo. 

Contrege em dezembro as preposições devem ser entregue com antecedência. 

Tomazzini chama o Sr. Nairo seu primeiro vice e candidato a próxima gestão. Claudia 

diretora cultural fala que dia 21 de outubro estará recebendo as inscrições para o 

tchencontro e o Sarau no CTG Aldeia dos Anjos. Nairo passa as mãos do secretário 

Gilberto a Nominata da Chapa toda preenchida e assinada pelos componentes que 

farão parte da mesma, Gilberto analisa e logo após passa a ler para todos dizendo ser 

a única chapa inscrita, como coordenador Sr. Nairioli Antunes Callegaro, primeiro vice 

Marcos Vinicius Falcão, segundo vice Valdir Antônio Secchi, terceiro vice Maciel Arce, 

secretária Maria Regina Cava Arce, tesoureiro José Arlindo Gomes Mello, Comissão 

de Ética Gisele de Oliveira Felício, Luís Ernani Ferreira de Souza, Orlando Gasparoto, 

Valdecir Chamurro, João Luiz Barth Rangel, João Francisco Oliveira da Silva. 

Conselho Fiscal: Ricardo Mello Saraiva, Gladis Gediel Pinheiro, Mauro Marcondes 

Steinhaus, Eloim Pereira, Luís Carlos Pellenz, Amauri Schonhofen. Conselho 

Consultivo: Vitor Hugo Silva Pochmann, Mauro Augusto Pinheiro, Gilberto Nazário, 

Francisco Peretto, Cezar José Tomazzini Liscano, Celso Guimarães da Silva, Marta de 

Oliveira Colissi, Adair da Silva Rocha. Feita a apresentação o coordenador diz que é 

chapa única, pois hoje como diz o estatuto da Região e na ultima reunião antes do 
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congresso., e passa a palavra para cada patrão para eles exporem suas atividades 

nos seus galpões. O coordenador convida a todos para o dia 20 no CTG Gildo de 

Freitas as 19h00minhs 30 min. Para entrega dos prêmios do desfile. Encerra-se a 

reunião as 23h00minhs e 20: min com o lema da casa. Eu Gladis redigi esta ata que 

assino junto com o coordenador. 

===*=== 


