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Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 Porteira da Tradição. O cerimonial foi executado pela 3ª prenda 
regional Srta. Jéssica Morgana Gediel Pinheiro, que convidou os patrões a compor a 
mesa e para fazer parte da mesa de honra chamou o Patrão da casa o Sr. Dirceu, o 
coordenador da primeira região tradicionalista o Sr. Valdecir chamuro, o Vice-
presidente da Fundação cultural Gaúcha o Sr. Luiz Glenio, o Conselheiro do MTG Sr. 
Francisco Lopes, a segunda prenda Mirim do Estado do Rio Grande do Sul a menina 
Natalia Moreira, a primeira prenda da primeira região tradicionalista a Srta. Franciele 
Santin e o Peão da primeira região tradicionalista Rogério de Almeida, após foi 
entoado o 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 Porteira da Tradição estam 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, ressalta que este é o quarto encontro ordinário porem é o quinto do ano, pois 
houve um extraordinário ao termino de suas 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 cumprimenta os vice coordenadores os patrões 
e prendas e pede desculpa pelo atraso para o inicio da reunião, pois a pauta e extensa 
e ressalta que este e o quarto encontro ordinário, mas sendo o quinto encontro, pois 
tivemos um extraordinário no termino retorna a palavra ao protocolo que encerra o 
cerimonial com o Hino do rio Grande do Sul e passa a palavra para o coordenador, o 
mesmo convida a chinoca Margarete para compor a mesa, e o Chamurro lê uma 
mensagem de reflexão. Para dar inicio a reunião com um toque de gaita declama a 
prece de Jaime Caetano Braum. Após começa a pauta do dia dizendo que temo o Sr. 
Marcos da empresa Exclusiva Turismo que tem parceria com o MTG e associados com 
10% de desconto para o translado do pessoal, o mesmo entrega um folder da 
empresa. A srta. Jéssica fala sobre a reestruturação do dep. Jovem da 1ª RT e afirma 
que é de grande necessidade a reestruturação do dep. Jovem, pois irá auxiliar na 
formação de novas lideranças, e passa a palavra a srta. Franciele que defende a 
reestruturação do dep. Jovem, pois esta já foi diretora do dep. Jovem central e sabe de 
sua importância. Neste momento aproveitando a presença do grupo regional é feito a 
apresentação de todos os integrantes do grupo aos patrões presentes. Após a Márcia, 
palestrante do evento organizado pelo grupo regional, faz sua apresentação e fala 
sobre a importância do dep. jovem. Chamurro passa a palavra ao Sr. Francisco Lopes 
que faz seus agradecimentos e diz estar disposto a ajudar a todos. Chamurro afirma 
que a palavra, na reunião de hoje, ficará com os sub-coordenadores. E inicia com o Sr. 
Nairoli (sub-coordenador de Alvorada) que afirma estar tudo bem e já aproveita para 
convidar a todos para prestigiar a Semana Farroupilha de Alvorada que inicia no dia 
13/09 até 21/09 e vai ter dois galpões na Praça Central do município. Após o Sr. Clovis 
(sub-coordenador da zona norte de Poa) convida a todos para a reunião de patrões da 
sub região que realizar-se-á no dia 21/10 no CTG Gildo de Freitas (Poa), e o Sr. Marcos 
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Vinicios substitui o Sr. Tomazzini (sub-coordenador da zona sul de Poa) e fala que 
alguns dos galpões da zona sul estão em áreas verdes e corre o risco de ser despejados 
e chama o patrão da Estância da Figueira que encontra-se com este problema, e este 
diz que tinha um comodato por 10 anos, pois a área é do circulo de operários e eles 
querem a área, e afirma que já saiu uma reintegração de posse para os operários e o 
patrão passa um manifesto e solicita a assinatura de todos. O sub-coordenador do vale 
do Gravataí o Sr. Maciel convida a todos para a Semana Farroupilha que começa no dia 
13/09 até o dia 20/09 e este faz um convite para o Festirim que ocorrerá nos dias 11 e 
12 de outubro no DTG Província de São Pedro em Gravataí. O patrão Pereto do CTG 
Aldeia dos Anjos pede aos patrões que sejam compreensivos, pois ele irá lançar um 
projeto para a compra da sede da 1ª RT, e pede R$ 1000,00 (mil reais) a cada patrão 
que podem ser entregues até o final do ano. O dinheiro arrecadado para a sede não 
poderá ser gasto de nenhum outro modo a não ser com a compra da mesma. 
Chamurro agradece ao patrão Pereto e diz\ que a sede é para a região e forma uma 
comissão com 4 integrantes sendo eles: Clovis, Alencar, Pereto e o Chamurro, estes 
irão coordenar a compra da sede e vão arrecadar o dinheiro. Nairo fala sobre o 
concurso de chinocas que estava sendo realizado em setembro e a proposta das 
chinocas atuais é de realizar este concurso junto ao de prendas e peões na fase 
regional, sendo que a 2ª chinoca atual passará a ser 1ª até o próximo concurso que se 
realizará no próximo ano, e Nairo põem a proposta em votação, o Sr. Rangel se 
manifesta contrario a proposta, pois diz que o concurso na fase regional é uma 
extensão do MTG e o de chinoca não está regulamentado, pois este tem um 
regulamento próprio. A proposta não foi aceita pela maioria e neste momento abre as 
inscrições para o concurso de chinocas em setembro. Chamurro apresenta o Sr. Clóvis 
como presidente do conselho fiscal, Clovis afirma que foi uma satisfação ter 100% de 
presença dos conselheiros e diz que foi apresentado um balancete de janeiro a junho e 
foi aprovado e o conselho se coloca a disposição para esclarecer qualquer dúvida. 
Chamurro diz que a Sra. Lucia pediu demissão do cargo de 1ª tesoureira e sendo assim 
assume o 2° tesoureiro o Sr. Édson Debom, mas a Sra. Lucia vai fazer a prestação de 
contas de janeiro até junho, a mesma passa o balancete com os valores janeiro receita 
de R$ 5.166,04 não tivemos despesas, fevereiro sem receita despesas R$ 366, 38, 
março receita R$ 5.526,57 despesas R$ 6.283,75, abril receita R$ 1.153,71 despesas R$ 
4.026,40, maio receita R$ 3.121,58 despesas R$ 3.126,41 e junho receita R$ 1.256,96 
despesas R$ 850,88 tendo um saldo positivo de R$ 1.564,06 e põem o balancete em 
aprovação do parecer favorável do conselho fiscal, e foi aprovado por unanimidade. O 
Sr. Nelson pede a palavra e diz que a prestação de contas passada foi entregue no 
MTG, mas ainda não saio o parecer. Chamurro diz que temos 3 entidades pedindo 
filiação, sendo a primeira DTG Recando do Pafuncio que já tem sede própria sendo a 
área de 4 hectares já tem invernada mirim e juvenil em formação, pertence à 
associação dos funcionários da Panvel Farmácias e é colocado em votação e foi aceito 
por unanimidade. Segunda entidade Piquete Estância de Alina (parcial) fica em Águas 
Claras o patrão do mesmo pede que o Sr. Nelson defenda o piquete, pois querem fazer 
parte da campeira, a documentação está em dia, não vai ter invernadas somente 
atividades campeiras e coloca em votação e foi aceito por unanimidade. Terceira 
Herança Pampeana faz parte da carris de Porto Alegre e não tendo representante para 
defender a proposta fica para o próximo encontro de patrões da 1ª RT. Chamurro diz 
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que no dia 29/08 tem encontro de coordenadores onde vai falar sobre os músicos para 
o ENART e dia 30/08 convenção extraordinária no colégio Rainha do Brasil o 
coordenador diz que a próxima convenção do ano que vem vai ser na 1ª RT e pede que 
os Ctgs se candidatem a cedi ar o evento, os seguintes se candidatam: CTG Aldeia dos 
Anjos, DTG Marca Gaúcha e DTG Lenço Verde e em votação o Aldeia dos Anjos teve 12 
votos, Lenço Verde 5 e Marca Gaúcha 5 votos, ficando a convenção no CTG Aldeia dos 
Anjos. O próximo encontro no dia 1° de novembro de candidata o CTG Aldeia dos 
Anjos para cedi ar sendo o único candidato a próxima reunião será lá. O Sr. Eloin pede 
que a 2ª assinatura dos encontros seja quando faltar 15 minutos antes do término da 
reunião e é colocado em votação que foi aceita por todos os presentes. Nada mais 
tendo a tratar o coordenador deu por encerrada a reunião as 17:00h e 48min com o 
lema da casa. Eu Gladis redige a presente ata que assino junto com o coordenador.  

 


