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Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e nove, no CTG 
Amanhecer da Querência em Alvorada, da-se inicio a reunião às 
quatorze horas e quarenta minutos. Janine faz o protocolo, convida 
o patrão da casa, coordenador e seus vices, patrões e demais 
presentes para fazerem parte da mesa, logo após entoamos o Hino 
Nacional e o Hino Tradicionalista. Janine passa a palavra para o 
patrão Pedro Laci patrão da casa, que agradece a todos os 
presentes, pois isto aqui que é cultural, pois neste dia teremos três 
eventos culturais. Com a palavra o coordenador Tomazzini pede que 
a secretária de atas leia a ata da reunião passada, após ser lida o 
coordenador põe em aprovação é estas foram aprovadas por 
unanimidade. O coordenador fala sobre uma prestação de contas da 
Fundação Gaúcha com a Prefeitura de Alvorada, pois estas contas 
não foram aceitas pela prefeitura, pois tinha notas rasuradas e 
recibos sem timbre, mas nos não vamos pagar pelos outros vamos 
responsabilizar os das gestões da época, pois já passamos para o 
jurídico. Sobre a nossa reunião gostaria que não passe se da hora e 
diz que gostaria que as reuniões fossem de duas horas e trinta 
minutos de prorrogação e esta é sua proposta para as nossas 
reuniões, mas coloca em votação e foi aprovado pó unanimidade. 
Sobre os nossos encontros quando o patrão não puder vir que 
mande um delegado, Rangel pede a palavra e lê o artigo 76 da 
coletânea a onde fala que sendo delegado pode votar no lugar do 
patrão, mas o coordenador diz que precisaria de autorização e tem 
que ser da patronágem, mas fica aprovado por todos que o capataz 
não precisa de autorização, mas os demais da patronágem precisar 
de uma autorização do patrão, cada CTG pode ter ate três 
delegados, mas um só tem direito a voto. O coordenador passa a 
palavra para o diretor campeiro Pimentel diz que uma grande 
satisfação em levar os nossos representantes em Araranguá e de lá 
trouxemos 16 troféus, sobre a festa campeira nos fomos pegos de 
surpresa em irmos para Santo augusto e fomos pra lá com o nosso 
pessoal como os nossos gastos eram muitos fizemos uma cozinha lá 
e tivemos uma receita como disse o nosso tesoureiro de 5.104,00 
com vendas de bebidas e refeições para os que não estavam 
participando, e aproveitando convida para dia 13 de maio no campo 
do Vadinho em Viamão a primeira classificatória. Tomazzini fala 
sobre a lista destaque deve ser entregue em dezembro no Contreg, 
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no primeiro final de semana de dezembro e para comprovar os seus 
eventos todos com listas de presença e fotos. Este ano vamos 
premiar as entidades que se destacarem com os troféus artísticos, 
cultural, campeiro e esporte, para as entidades que se destacarem 
mais com pontuação o troféu Almir Ramos a parte artística troféu 
Chico Matos campeiro troféu Celso o cultural Lilian Argentina. A 
comissão para avaliar a lista destaque foi sugerida que sejam os 
sub-coordenadores o artístico, cultural, campeiro e o esporte. Sobre 
o festirim o diretor artístico esta refazendo o regulamento e vai 
passar para o conselho consultivo, teremos também o festinil da 
parte juvenil este evento passou no ultimo contreg, para o festirim 
teremos uma comissão para avaliar as dependências do local 
previsto esta comissão esta composta pelos diretores artístico, 
cultural, campeiro e esporte, para o festinil será a mesma comissão. 
O coordenador diz que hoje temos três entidades pedindo filiação 
CTG Cheiro de Galpão, Herança Pampiana e o DTG Nossa Tradição, 
com a palavra o patrão do DTG Herança Pampiana ele diz que já 
tem o lema e os departamentos estão todos ativos. O patrão do 
CTG Cheiro de Galpão diz que já tem todas as invernadas em plena 
atividade e o lema e “um grito de amor pela querência”. O DTG 
Nossa Tradição o patrão diz que foi criado em julho de 2008 tem 
diretor cultural, artístico e campeiro e eles estão sendo apadrinhado 
pelo 35 CTG, pois ainda não temos sede. O coordenador coloca em 
aprovação as três filiações das entidades apresentadas, e foram 
aprovadas por todos os presentes. A diretora cultural Ivone 
parabeniza a todos que estão presentes e diz que hoje nos somos 
referencia, pois nos agregamos todas as idades na mesma entidade 
e isto que chamamos de tradicionalismo. Ivone fala sobre a pasta 
para serem apresentada no final do ano para a pontuação tem que 
começar a fazer desde já o cultural de cada CTG tem que 
participarem com os demais diretores todos juntos, sobre os 
concursos internos nos CTGS continua o casal responsável Jairo e 
Jane e também cuida do quadro de avaliadores culturais da região, 
sobre o concurso regional a entrega da pasta relatório será dia 27 
de maio no 35 CTG, o entrevero cultural de peões será dia 21 de 
maio no CTG Gomes Jardim das prendas começa dia 26 e 27 de 
junho, dia 26 na parte da tarde às 17 horas vão ser aberto para 
montagem da mostra folclore e às 19 horas começa a avaliação da 
mesma dia 27 fia a escrita e a artística e a noite baile com entrega 
do resultado do concurso. Tomazzini apresenta a Sra. Dulce 
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encarregada de criar a biblioteca da região, Dulce diz que e uma 
honra estar trabalhando com a coordenadoria. O diretor de esporte 
Paulo Pereira diz que lá em Santo Augusto o esporte foi muito bem 
representado, pois trouxemos troféu, Paulo convida as 
classificatórias do truco. Tomazzini diz que criou o departamento de 
recursos, este departamento e para nos ajudar a criar recursos e 
convidou o Sr. Sérgio Spier para ser o Diretor. Janine fala do 
Enespa, agradece todos que estavam presentes no nosso primeiro 
encontro de hoje de manha, com a casa cheia, pois tínhamos curso 
paralelo, mas tivemos públicos para os dois. O sub-coordenador da 
zona Sul convida para dia 19 no DTG Marca Gaucha dia cultural, 
Zona Norte Vitor convida todos para dia 14 de abril sarau no MTG 
com o vice Prefeito que vai falar sobre a copa de 2014, Vale do 
Gravataí Maciel convida para dia 25 de abril aniversário do CTG 
Chaleira Preta, Salto do Jacui Eduardo convida para o 2º fórum de 
debates da sub-região no CTG Gomes Jardim dia 26 de abril, 
Viamão convida para eventos nas entidades de Viamão e rodeio na 
ETA dia 24/25 de abril, Alvorada Giovane diz que junto com o 
coordenador convida todos para o 39ª ciranda cultural de prendas 
em Alvorada e pede ajuda dos CTGS da cidade para recepcionar as 
outras regiões que vem participarem. Tomazzini diz que o valor dos 
cartões tradicionalista e de 10,00 reais e temos que preencher todos 
os itens para que as fichas não voltem ai demora mais para os 
cartões ficarem prontos. Sobre o Galpão do Correio do Povo o 
correio precisa ter atividades lá e a região também precisa de um 
lugar, mas temos que fazer um documento assinado. Próximo 
encontro dia 13/06 às 14 horas tem que ser na sub- coordenadoria 
de Viamão e o CTG Pelo da Estância colocam a disposição e todos 
concordam o CTG fica na parada 18 Vila Augusta. E Passa a palavra 
para cada patrão para fazerem seus convites de seus eventos. Logo 
após o patrão da casa o Sr. Pedro Laci encerra a reunião dando as 
boas vindas às três novas entidades apresentadas para filiação e 
agradece a todos que se fez presente nestes eventos realizados aqui 
hoje, e com o lema da casa encerra-se a reunião às 18 horas. Eu 
Gladys Secretária de atas da primeira região redigi esta ata que 
assino junto ao coordenador depois de lidas e aprovada por todos.  

 


