
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – DO 

CONSELHO DELIBERATIVO – DOS COORDENADORES CAMPEIROS E 

ARTÍSTICOS DO MTG/SC – 27/10/2021 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de 2021, reuniram-se na Sede 

Social do MTG/SC às 09h00min, o Presidente Valcirio Fernando Harger, Os 

Diretores Financeiro Genesio Primo Borghezan, o Diretor Cultural João Maria 

Teles de Souza, o Diretor Artístico Jeferson de Quadros Moreira, O Diretor 

Jurídico Galeno Acir Nunes de Sousa Junior, o Diretor Campeiro Nilson Macedo, 

o Presidente do Conselho Deliberativo Gilberto Pereira da Silva, membros do 

Conselho Deliberativo, Coordenadores Campeiros e Coordenadores Artísticos, 

com a seguinte pauta: Convenção Extraordinária Tradicionalista Catarinense 

2021; Congresso Tradicionalista Catarinense 2021, Eleição 2021; Demonstração 

e acompanhamento da execução do orçamento; Assuntos diversos. Abertos os 

trabalhos pelo Presidente, com as orações do Pai Nosso e da Ave Maria. Na 

sequência foi informada a pauta e as orientações do procedimento da reunião, 

ou seja, sem a interferência de pessoas não convocadas. O Presidente explanou 

acerca das consequências acarretadas aos eventos, em decorrência da Covid 

19; que o MTG/SC protocolou em torno de 09 pedidos de reunião com o 

Governador do Estado, sem sucesso de resposta; que foi o primeiro segmento 

a procurar soluções sobre a situação; que quanto aos documentos protocolados 

junto à Fesporte, foi amplamente criticado nas redes sociais, esclarecendo que 

há uma Lei Federal que institui o “Laço” como Esporte, o que consequentemente 

beneficiou os pequenos eventos; que não foi “o” MTG/SC que instituiu o laço 

junto à Fesporte; que teve alguns problemas com a Secretaria de Saúde 

principalmente em Maravilha/SC,  e com outros órgãos responsáveis pelas 

normas sanitárias e de liberação;  que o MTG/SC fez o possível para a retomada 

dos eventos; que o Estado e a Secretaria de Cultura não deram respaldo, nem 

resposta às solicitações encaminhadas. Na sequência comentou sobre a 

necessidade de correção do Regulamento Artístico, o que se dará por meio da 



 

 

Convenção Tradicionalista; que o Regulamento Campeiro está “em dia”; e que 

os duelos foram regulamentados através de Resolução (regulamento só pode 

ser alterado em convenção); que o MTG/SC fica no aguardo de moções sobre o 

tema (prazo para moções de regulamentos foi 16/10/2021). Em seguida com a 

palavra o Diretor Cultural João Maria Teles, que fez suas considerações iniciais 

sobre o estado de Pandemia e da necessidade de apreciação dos 

Regulamentos; explanou que desde o início do ano há duas comissões 

constituídas para trabalhar os regulamentos de Peões e Prendas e Artístico; que 

estas comissões reuniram-se de forma on line, com  a participação efetiva de 

representantes das Diretorias Artística e Cultural e dos instrutores, com os 

seguintes representantes: Sueli Dors (Vice-Presidente Artística do MTG/SC), 

Jeferson de Quadros Moreira (Diretor Artístico do MTG/SC), João Maria Teles 

de Souza (Diretor Cultural), Zuleide A. M. Borges (Vice-Diretora Cultural) e Rui 

Fernando Arruda Antunes (Instrutor Convidado). Participaram das reuniões os 

seguintes instrutores: Anderson Pereira, (CTG Planalto Lageano, Lages-SC e 

GAC Querência Açoriana – São Jose-SC); Eduardo de Sá (CTG Amigos da 

Querência, São Carlos – SC); Giovani Primieri (Conjunto Folclórico Flôr de Ipê, 

Campos Novos – SC); Giuliano de Andrade (Associação Artística Sentimento e 

Tradição, Blumenau – SC); Julio Arruda (CTG Barbicacho Colorado, Lages – 

SC); Eduardo de Miranda (CTG Galpão da Tradição, Chapecó-SC); Leonardo 

Steffen, CTG Planalto Lageano – Lages-SC); Representante do GAC Rincão do 

Vale; Paulo Roberto Rech da Silva (CTG Estância dos Anjos, Criciúma-SC); 

Matheus Arruda (CTG Barbicacho Colorado, Lages-SC); Fabricio Bortolussi, 

(CTG Laço da Mangueira Velha, São Joaquim-SC); Ramiro Amorim (CTG 

Tauras da Serra – Lages-SC); Valcirio Machado (CTG Os Praianos – São José-

SC); Herus Cardoso da Silva (Músico); Luiz Matheus Vedovatto (Músico); Maria 

Gorete Barbosa (Coordenadora Artística da 1ªRT); Loreno dos Reis Lorenzato 

(Coordenador Artístico da 3ªRT); Bartolomeu de Azevedo Rodrigues, 

(Coordenador Artístico da 7ªRT, São Jose – SC); Marcos Antonio da Rosa, 

(Coordenador Artístico 8ªRT, Blumenau – SC); Altair Baptista Nunes – 

(Coordenador Artístico da 12ªRT); Matheus Togni Spiecker (Coordenador da 



 

 

13ªRT); informaria todos); visando adequação de pontos nos regulamentos; 

buscando o alinhamento com o Regulamento da CBTG;  e que a Confederação 

encaminhou a proposta para o MTG/SC participar das discussões; que as 

pessoas envolvidas são as mesmas que fazem parte das comissões;  visando a 

participação dos representantes do MTG/SC; informou também que a 

Convenção Catarinense acontecerá de forma virtual, através de um link 

disponibilizado aos Coordenadores Regionais e, que estes repassarão aos 

patrões; cuja pauta será a apresentação das moções regulamentares já 

protocoladas junto ao MTG/SC; e que estas serão apresentadas através da 

defesa da tese pelo seu autor, com os debates e votação. Informou também que 

o outro tópico na pauta da Convenção será a apresentação e a demonstração 

da execução do orçamento. O Coordenador Adriano questionou a realização da 

convenção on-line; o que foi definitivamente esclarecido. O Coordenador 

Bartolomeu, questionou sobre a data da Convenção, o que foi explicitado pelo 

Presidente, informando que é prerrogativa da Diretoria Executiva definir; o 

senhor Pompeo, argumentou sobre o horário da convenção; o Vice-Coordenador 

Fabio disse que os patrões devem ser convocados para definir data e horário; 

sugerida a mudança de horário, com a primeira chamada para as 18h00min. O 

Presidente Valcirio ressaltou que torna-se inviável aos Patrões o deslocamento 

por duas oportunidades (Convenção e Congresso); e reafirmou a necessidade 

de adequação do Regulamento Artístico. O Diretor Jurídico explicou que foi 

definido este modelo “on line” por conta da matriz de risco da Covid-19, que pode 

modificar a qualquer momento. O Coordenador Joarez explanou acerca de 

moção estatutária; o Presidente explicou sobre as moções estatutárias, seus 

prazos e suas particularidades. O senhor Gilberto – Presidente do Conselho 

Deliberativo- argumentou sobre as moções campeiras, o que foi esclarecido. O 

Doutor Galeno argumentou que as moções passarão pelas comissões; Fabio 

argumentou sobre a análise da moção; o senhor Bartolomeu arguiu novamente 

sobre o horário da Convenção; senhor Joarez argumentou sobre os duelos, que 

foram discutidos em moções nos anos anteriores; e o Presidente Valcirio 

explicou que este assunto já foi matéria de resolução. João Teles, explanou que 



 

 

a plenária é soberana para aprovação. O Coordenador Altair arguiu sobre a 

necessidade do seminário; sendo que lhe foi explicado que apenas os patrões 

respondem pela Assembleia. Ciro explicou que a Diretoria é um mero cumpridor 

da legislação e, que os prazos serão cumpridos. Sugerido novo horário para a 

Convenção pelos Coordenadores; cujo horário ficou assim definido: dia 17 de 

novembro de 2021 às 19h00min; com a retificação do Edital de Convocação. Na 

sequência o Diretor Jurídico Galeno fez suas considerações sobre o estado de 

pandemia, frisando a necessidade de realização da Convenção de forma virtual 

e do Congresso de forma híbrida. Na sequência, explanou sobre a realização do 

Congresso: explicitou que o link será disponibilizado aos Coordenadores e, 

sobre as moções estatutárias; que a eleição será de forma descentralizada, ou 

seja, através de polos regionais, num total de 08 (oito); que algumas regiões 

serão aglutinadas por conta da logística; demonstrou que as moções serão 

votadas diretamente nos polos. Comentou acerca da Pauta do Congresso 

Tradicionalista. Em relação à eleição explicou que o voto será presencial. Que 

o modelo utilizado será descentralizado. O senhor Gilberto Presidente do 

Conselho Deliberativo, arguiu sobre a realização de forma regional, foi explicado 

que os polos já foram criados para facilitar o acesso aos Congressistas. Feita a 

leitura dos polos, de forma descentralizada, Dr. Galeno explicou sobre a 

operacionalização; quanto ao horário da eleição foi levado a apreciação da 

assembleia cujo horário ficou assim definido das 13h30min às 16h00min (28 

de novembro de 2021); que ao término a urna será aberta no polo eleitoral, com 

transmissão ao vivo da contagem dos votos; que serão imediatamente 

repassados à comissão Eleitoral; que o formato será fornecido aos 

Coordenadores; que este Congresso é o primeiro neste formato; que será feito 

uma normativa explicando o procedimento; inclusive sobre a necessidade  da 

adimplência dos eleitores; que o pagamento das anuidades deverá ser feito até 

o dia 23 de novembro de 2021, cuja listagem será emitida pelo Departamento 

Financeiro aos Coordenadores; que os Coordenadores são essenciais ao 

andamento das eleições. O Presidente ressaltou a importância da modificação 

do Estatuto no Congresso e do Pleito Eleitoral. O senhor Gilberto manifestou-se 



 

 

sobre a identificação dos Patrões; o Senhor Andreo argumentou sobre a 

participação dos Coordenadores no trabalho de realização do Congresso. Na 

sequência foi sugerida a alteração no número de polos, sendo levado à 

apreciação dos presentes: ficando assim definidos: 1º Polo (LAGES): 1ª, 2ª e 14ª 

RT; 2º Polo (CHAPECÓ): 12ª; 3º Polo (SÃO MIGUEL D’OESTE): 13ª; 4º Polo 

(ARARANGUÁ):  5ª e 6ª RT; 5º Polo (MAFRA): 9ª e 10ª; 6º Polo (CAMPOS 

NOVOS): 3º, 4º; 7º Polo (RIO DO SUL): 11ª RT; 8º Polo SÃO JOSÉ): 7ª RT; 9º 

Polo (ITAJAÍ): 8ª RT e 10º Polo (CATANDUVAS): 15ª, 16ª, 17ª RT. Os 

Coordenadores comprometeram-se a informar o local dos polos eleitorais e 

instalar os telões e, internet para a transmissão do Congresso e realização da 

Eleição.  Aprovado por unanimidade o formato da Convenção, do Congresso 

Tradicionalista e do Processo Eleitoral por todos os presentes. Na sequência o 

Diretor Financeiro passou a apresentar as planilhas sobre o orçamento; disse 

que houve a manifestação por parte de um coordenador na reunião de fevereiro 

de 2021 dizendo que recebeu informações de que a Diretoria Executiva do 

MTG/SC alterava documentos, atas elaboradas nas reuniões da Diretoria com 

os Coordenadores e, que por isso faria a releitura da Ata emitida na última 

reunião com os Coordenadores. Em seguida eu, Zuleide A. M. Borges, fiz a 

leitura da referida Ata da Reunião dos Coordenadores de 18 de fevereiro de 

2021, levada a apreciação de todos. Todos os presentes concordaram com a 

leitura da ata e chancelaram seu conteúdo, inclusive com a observação do Vice-

Coordenador Fabio Alexandre que complementou dizendo que “concordamos, 

por isso assinamos”. Iniciada a apresentação das contas, dos esclarecimentos 

de questões levantadas e descritas na ata de fevereiro de 2021, por 

requerimento dos coordenadores – que solicitaram a convocação do Conselho 

Deliberativo, pelo Diretor Financeiro. O Presidente do Conselho senhor Gilberto 

Pereira da Silva, levantou-se e informou que “não tinham interesse e que este 

assunto não vem mais ao caso, que para eles foi judicializado”. Foi dito também 

pelo Vice-Coordenador da 8ª região que esta questão não vem ao caso visto que 

o Juiz despachou pela apresentação dos documentos e que o MTG/SC recorreu 

da decisão e não apresentou os documentos, visto não serem necessários os 



 

 

esclarecimentos e que agora é com a justiça. O Diretor Financeiro confirmou 

novamente que todos os documentos estiveram, estão e estarão à disposição 

de todo e qualquer membro do MTG/SC. Falou o Diretor financeiro também que 

desconhece que o MTG/SC tenha sido oficiado de qualquer solicitação de 

apresentação de documentos e que os mesmos não tenham sido atendidos. 

Mostrou no vídeo as atas feitas pela Comissão Fiscal nas visitas ao MTG/SC, 

inclusive com a solicitação de esclarecimento de alguns itens enumerados, no 

documento consta que: “Após minucioso exame dos documentos 

econômicos e financeiros nos encaminhados pela diretoria da associação, 

constatamos algumas incongruências, senão vejamos...” vejam: um 

escrutínio de documentos exemplar. Por isso não é verdade que os membros da 

Comissão Fiscal não têm ou não tiveram acesso aos documentos. Ainda foi 

mostrado por audiovisual o documento em que o Diretor da Comissão Fiscal na 

data de 22/11/2019 cancelou via e-mail a visita ao MTG/SC para a análise das 

solicitações feitas como segue: “Contrariando a nossa vontade devido a 

motivos particulares está cancelada a reunião do Conselho Fiscal 

agendada para 25/11/2019. Desde já agradeço a compreensão da diretoria 

executiva, e assim que possível for agendaremos outra data”. Att. Renato 

Mendes. (grifei) Portanto não são verdadeiras as informações repassadas aos 

Coordenadores de que o MTG/SC se nega a entregar qualquer documento e 

também que a Comissão Fiscal não teve acesso aos documentos. Disse o Sr. 

Gilberto Presidente do Conselho Deliberativo que este documento é do Sr, 

Renato Mendes, da Comissão Fiscal que não tem nada a ver com ele. Após esta 

data não foi agendado, não foi protocolado nenhum documento ou solicitação ao 

MTG/SC seja da Comissão Fiscal e/ou do Conselho Deliberativo.  Na sequência 

foram apresentados pelo Diretor Financeiro os orçamentos do ano de 2021 feito 

com a participação dos Coordenadores, informando que houve um  déficit entre 

o orçado comparado com o executado de aproximadamente R$ 122.000,00 

(cento e vinte e dois mil reais), até esta data, e que como a execução do 

orçamento vinha sendo acompanhado mês a mês e os eventos não foram 

reabertos,  despesas foram revisadas e cortadas, passando de uma despesa 



 

 

orçada de aproximadamente R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para uma 

despesa executada, com medidas urgentes de corte de despesas, para uma 

média de aproximadamente  R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), fechando 

então o período  com um importe de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil 

reais) de superávit, pela economia realizada, ajudada pela entrada de recursos 

de anuidades de anos anteriores,  que não estavam inclusos no orçamento de 

2021. Como o orçamento do ano de 2021 ajustado pela economia e corrigido 

com a entrada de recurso de anuidades de anos anteriores, está sendo 

cumprido, com a garantia de recursos para a nova Diretoria até o período de 

março de 2022, já contando as despesas com a eleição da nova diretoria. Foi 

então destacado que o saldo do repasse regional de 2017, não realizado à 

época, está disponível as Regiões Tradicionalistas. Foi passado em projetor os 

valores de região por região, que está disponível, bastando para tanto, que 

entrem em contato com o Setor Financeiro juntamente com o antigo 

Coordenador Regional, para informações dos trâmites para a efetivação do 

repasse. Destacou que o Coordenador atual deverá estar acompanhado do 

Coordenador anterior; Senhor Joarez argumentou sobre o saldo da conta hoje; 

foi explanado que há uma conta com valor de R$ 314.639,06 (trezentos e 

quatorze mil seiscentos e trinta e nove reais e seis centavos), que engloba o 

Repasse a Coordenadores (2017/2018/2019/2020); Lei Aldir Blanc - projeto da 

Diretoria Cultural; e repasse a CBTG; que o valor acima descrito está sob a 

rubrica “não disponível”, eis que já possui destino. Que em outras contas não 

possuía o valor em mãos, mas garante que a próxima Diretoria terá dinheiro 

suficiente para administrar até o mês de março de 2022. Argumentaram sobre o 

documento hábil para recebimento, foi explicado que é através do termo 

assinado por ambos os Coordenadores. Senhor Genésio informou também que 

todos os dias há requerimentos solicitando descontos nas anuidades (fez 

demonstração); que nos anos anteriores, o sistema financeiro utilizado era 

aberto e deletado, jogado no “caixa dois”; que hoje não há essa possibilidade 

pois, deve-se realizar a prestação de contas à Comissão Fiscal. O Diretor 

Cultural João Maria Teles pediu a palavra e explanou que como Patrão de CTG, 



 

 

fez a quitação do débito de sua entidade; que não concorda com a abertura para 

facilitação na quitação de débitos; que tem que cumprir o que estava 

determinado na legislação do MTG/SC. Foi ratificado pelo Diretor Financeiro que 

não haverá abertura para descontos. Adriano Coordenador argumentou sobre a 

saída de associados de uma entidade em débito, sendo-lhe informado que há 

essa possibilidade, desde que não seja o Patrão da entidade. Na sequência 

passou-se a explanar sobre a da ata da reunião anterior (que foi lida), que a 

Comissão Fiscal esteve presente em diversas oportunidades, citou-se e foi 

demonstrado em áudio visual as atas de 14/06/2018, 16/11/2018, 12/03/2019 e 

23/09/2019, comprovando que sempre foram disponibilizados os documentos à 

referida Comissão. Demonstrou-se também que houve solicitação 

(requerimento) da Comissão Fiscal (Parecer da Comissão Fiscal) para acesso 

aos documentos fiscais do MTG/SC e, que não foram analisados por inércia da 

mesma; sendo que não houve manifestação contrária da própria Comissão que 

estava presente na reunião. O senhor Fabio disse que em fevereiro de 2021 na 

reunião dos coordenadores o Diretor Financeiro disse que os documentos 

estavam à disposição, e argumentou o motivo de não serem apresentados, eis 

que há um processo de “exibição de documentos” cuja sentença determinou que 

fossem disponibilizados à Comissão, e o porquê do Recurso protocolado pelo 

Departamento Financeiro contra esta sentença, que se tivesse tudo certo não 

tinha nada o que recorrer. O Diretor Financeiro falou que os documentos 

estiveram e estão à disposição para todo e qualquer membro desta entidade. 

Argumentou que o fato de ter recorrido da decisão, mesmo sendo contrariado, 

acata a decisão se utilizando da sugestão de estratégia de defesa sugerida pelo 

departamento jurídico. Mas que o processo na justiça não implica na 

possibilidade de vistas de documentos. O Diretor Galeno, frisou sobre os pontos 

da sentença; apontando a diferença entre “irregularidade e ilegalidade”; 

informando aos presentes que o Recurso foi impetrado porque a sentença não 

vislumbrava os argumentos que o MTG/SC entendem necessários e, que sabe-

se que uma ação de Exibição de Documentos, é um processo que terá sucesso, 

pois, será procedente; que não há ajuizada nenhuma ação de “prestação de 



 

 

contas” em face do MTG/SC. Perguntou  o Presidente do Conselho Deliberativo 

quem está pagando a conta deste processo com os advogados, disse que esta 

conta quem está pagando é o associado. Respondeu o Diretor Financeiro que 

neste processo e também noutros o Dr. Ricardo vem defendendo sem custas 

para o MTG/SC, que os trabalhos de assessoria, realizados pelo Dr. Ricardo são 

de forma espontânea e gratuitas. O Presidente do Conselho Deliberativo 

contestou dizendo “quem vai acreditar que isso é verdade”.  Requereu a palavra 

o Coordenador Andreo sobre o tema, que entende que há uma briga 

desnecessária entre MTG e Conselho Deliberativo. Com a palavra o senhor 

Orides Pompeo, que informou que não veio criticar a administração atual e, que 

tem direito à defesa, que fez a prestação de contas da sua gestão; que em 2019 

foi protocolado no MTG os últimos dois anos; que solicitou ao Presidente atual, 

através de oficio,  que entregasse os documentos para prestação de contas; que 

toda a movimentação da sua gestão foi apresentada; que não tem “cara” de 

mentir a ninguém; disse que “paga” a auditoria do seu mandato para apuração 

de irregularidades; que deve ser acusada a “pessoa que utilizava o sistema” na 

época; que  não havia dois sistemas; que assinou contrato com o advogado de 

Campos Novos para defender o processo do terreno, que foi comprado durante 

sua gestão; que foi pago o valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais) 

neste terreno; que tem todos os documentos do terreno; que ficou devendo R$ 

85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para os coordenadores; que no dia do 

Congresso foi o sistema que lhe forneceu esse valor; que não interessa se o 

“Ciro” gastou durante a sua gestão; que veio aqui para se defender, que na 

compra do terreno foi dado um outro terreno em garantia, situado na localidade 

de Pedra Branca; que tem um comprador para o terreno, caso o MTG queira 

vender; que o Ciro fica “omitindo e mentindo” informações; que ficou inimigo 

deste quando disse a ele que estava errado em suas ações; que nunca veio 

reclamar; que falam de uma dívida de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 

deixadas por sua gestão; que tinha que acontecer um Congresso; que ele possui 

uma pilha de documentos; que na sua gestão era feito um relatório de despesas 

de combustíveis; que não quer saber das outras gestões; que não quer fazer 



 

 

comparação entre estas; que quer saber só da sua administração; que fez 

rodeios; que do primeiro rodeio ele sabe inclusive os números, que deve estar lá 

no contador os documentos; que não há um mês sem fechamento; que se 

necessário ele arca com as despesas para esclarecer as contas do seu mandato; 

que nunca fechou um mês sem o extrato  bancário (BB e Sicoob); que tinha que 

estar com os extratos em dia; que está à disposição desta administração para 

dar explicação aos associados; que se foi desviado algo ele “ajudará a pagar”. 

O Presidente Valcirio afirmou que esta Diretoria não concorda com as 

explanações do senhor Pompeo; que até a presente data o terreno não está no 

nome do MTG/SC, que já se passaram 09 (nove) anos e pela fragilidade dos 

documentos de compra não foi possível o MTG ser o “dono oficial”; que desde 

2017 o terreno sofre com entrada de posseiros, que inclusive apresentaram 

alvará de construção na área em questão; que  já houveram várias audiências e 

de oficial ainda “nada temos” da posse deste imóvel, que a gestão do Sr. Pompeo 

deixou um contrato de assistência jurídica de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais) para defesa do direito da posse do terreno e que este valor foi pago pela 

gestão atual; que em novembro de 2017 tinha apenas R$ 30.000 (trinta mil reais) 

aproximadamente nas contas bancárias do MTG/SC; que está na ata do 

Congresso/2017 esta informação;  que não foi apresentado o extrato naquele 

momento; que o senhor Edio disse que as contas seriam prestadas até 31 de 

dezembro de 2017; que o valor deixado por aquela gestão (2017) não era 

compatível com a realidade para o pagamento das despesas; que os sistemas 

estão lá disponíveis (na Secretaria do MTG/SC) até hoje para consultas; que se 

o terreno estivesse 100% legalizado não haveria necessidade de um processo 

para discussão da propriedade; que o Doutor Leonardo (advogado para atuar 

nessa ação contratado pelo Senhor Pompeo) pode passar as informações 

necessárias; que já está tramitando há muitos anos; que foi gasto um valor 

significativo na compra, que ultrapassam a monta de R$ 1.000;000,00 (um 

milhão de reais); que os documentos estão à disposição dos interessados para 

verificar a veracidade das informações. Que a gestão do Sr. Pompeo nunca 

apresentou a prestação de contas do seu mandato e muito menos para a 



 

 

comissão fiscal de sua gestão; que o senhor Pompeo protocolou um documento 

02 (dois) anos após ter deixado seu mandato solicitando os documentos e que 

até a presente data não fez. Com a palavra o Senhor João Moraes (Ex Diretor 

Financeiro – Gestão 2017), que requereu um prazo para apresentação da 

prestação de contas; que diante das manifestações do senhor Pompeo ele 

ratifica as informações. Na sequencia o senhor Genesio arguiu sobre o dinheiro 

“das carteirinhas” a época da gestão do senhor Pompeo e ele mesmo (Pompeo) 

assumiu que era realizado “Caixa Dois”; que o Doutor Aldori recebia “por fora” 

com o dinheiro das carteirinhas; que o senhor Dr. Aldori Gomes não assinava 

recibo; que ele Pompeo não aprovava este tipo de pagamento; que o valor não 

passava pela contabilidade; alegando: “assumo, era caixa dois”! O senhor 

Genesio apresentou a situação da CBTG quanto ao pagamento do valor de R$ 

30,00 (trinta reais), incluso no pagamento da anuidade do ano de 2019 e, R$ 

15,00 (quinze reais) do ano de 2020. A colaboradora Júlia demonstrou a ata da 

CBTG que o senhor João Melo, então presidente enfatizou sobre a marca “CTG” 

que já era de propriedade da CBTG, em novembro 2017; que na referida ata 

destacava a colaboração de R$ 100,00 (cem reais), como taxa de direito de uso 

da marca CTG – 2017; que foram iniciadas as cobranças pelo MTG/SC; que tal 

cobrança o MTG entende ser de forma indevida; que sabemos que o INPI 

(Instituto Nacional de Propriedade Industrial)  é quem registra a marca; que 

solicitou-se à Cerumar a verificação do processo que requer o uso da marca 

“CTG” e que o MTG/SC possui o relatório da pesquisa, cujo resultado deu-se 

como “indeferido”. Júlia apresentou o relatório; que as anuidades foram pagas 

pelo MTG/SC à CBTG; conforme os recibos postados nos grupos de Whatsapp 

(Coordenadores); que foi definido que seriam pagos os valores em fevereiro; que 

no grupos de Whatsapp, foi postado que  o pagamento foi realizado em outubro; 

que houve a alteração do regulamento da CBTG e não foi encaminhado ao 

MTG/SC essas alterações; que em 13/10/2021 foi repassada a informação; que 

nesse regulamento há a rubrica “taxa de uso da marca CTG”; que esta taxa 

mudou de nome para “taxa complementar”; que não houve a anuência do 

MTG/SC para essa decisão. O senhor Pompeo informou que à época da 



 

 

aprovação desta taxa votou contra; que não aprovou este pagamento. A 

colaboradora Júlia demonstrou a ata da CBTG com a alteração do nome da 

“rubrica”; a situação explanada foi levada a apreciação dos presentes para que 

definissem se o valor deveria ser devolvido às entidades ou retido para futura 

discussão. O senhor Jhonny sugeriu a devolução dos valores aos patrões; o 

Coordenador Andreo solicitou a ata que trata desse assunto; O Diretor Galeno 

manifestou-se sobre a legalidade da cobrança informando que foi vinculado ao 

Regulamento da CBTG. O senhor Bartolomeu e o senhor Diovani perguntaram 

sobre o registro da marca; sugeriram a devolução, o Senhor Andreo sugeriu 

manter o valor em conta. O Senhor Genesio enfatizou que o MTG/SC não 

recebeu a cobrança ou emissão de boleto da CBTG. Adriano arguiu sobre não 

ser comunicada a referida cobrança aos Coordenadores, o que foi-lhe 

respondido que a Diretoria tem autonomia para tomar estas decisões. 

Perguntado aos presentes se havia alguma solicitação protocolada junto a 

Secretaria que não foi respondida e/ou analisada não houve manifestação 

contrária. O Presidente Valcirio pediu para o Departamento Jurídico tomar 

providências necessárias ao caso. Encerrados os trabalhos, todos os presentes 

ficaram cientes do inteiro teor do documento que fica vinculada à Lista de 

Presença. Eu Zuleide A. M. Borges, Vice-Diretora Cultural digitei e subscrevi a 

presente. A legitimidade desta ata se faz por meio da lista de presença anexa. 

 


