
REUNIÃO DA ARTÍSTICA DO MTG-SC REALIZADA NO DIA 23/11/2012 NA SEDE SOCIAL.

No dia 23/11/2012, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Coordenadores Campeiros,
Coordenadores Artísticos, Prendas Peões e Departamentos do MTGSC, atendendo a Convocação conforme solicitado.
Aberto os trabalhos foi formada a mesa Diretora, pelos presentes como de costume foi efetuada uma prece. O presidente
Sr. Orides designou que o departamento artístico iniciasse a sua reunião em outra sala, como de costume, foi dado inicio
a reunião com a apresentação do coordenador da 2ª RT do MTG-SC o Sr. Volni dos Santos, aos demais coordenadores.
Como pauta da reunião a apresentação da relação dos classificados do nacional de 2013. Para verificar a disponibilidade
de representar o MTG-SC tendo o limite para a verificação no dia 26 de dezembro de 2012. Outro ponto da reunião foi à
disponibilidade das inscrições para o FECART com a data limite um dia antes da reunião de 01 de fevereiro de 2013 em
Lages na sede do MTG-SC, portanto a data final para envio á secretaria, das planilhas de inscrição é dia 31 de janeiro de
2013. Participou da reunião o Presidente do MTG-SC o Sr. Orides Luiz Pompeo, que se propôs em apoiar no Rodeio
Beneficente do Coordenador Marcion Pereira da 10ªRT. Na oportunidade foi questionado ao Presidente se o FECART de
2014 seria junto com o Rodeio de Campeões em Junho, pois teria que modificar o regulamento do FACART, Luiz
Henrique observa que os anos impares o evento deve acontecer na cidade de Lages, e os demais fora, em cidade
escolhida em reunião, o presidente menciona que gostaria de ver a campeira e artística caminhando sempre juntas daqui
para frente. Foi indicado pelo Coordenador da 12ª RT o Sr. Altair o candidato a presidente do FECART de 2013 o Sr.
Valcioni Xavier colocado em votação todos concordaram com a indicação. O Diretor Artístico solicitou que todos os
convites de rodeio e eventos culturais fossem entregues a secretaria do MTG-SC, na oportunidade foi questionado com
relação às transferências de uma entidade para a outra, Sr. Luiz salientou que transferências com menos de um ano tem
multa como na campeira. Fez-se presente também na reunião a secretaria de turismo de são Joaquim-SC a senhora
Maria Ines Luciano, onde colocou o município a disposição para o próximo FECART de 2014, na ocasião também foi
citado o nome da cidade de São Jose-SC. Compareceram na reunião da artística as seguintes pessoas, Maria Gorete C. B.
Marques COORDENADORA ARTISTICA 1ªRT, VICE - COORDENADORA ARTISTICA DA 1ª RT, Jucelenes de Fátima Ávila,
COORDENADOR ARTISTICO DA 2ª RT, José Wolni dos Santos, COORDENADORA ARTISTICA DA 3ª RT, Adriana
Aparecida dos Santos, COORDENADORA ARTISTICA DA 7ª RT, Schirley T. Nascimento, COORDENADORA ARTISTICA DA
8ª RT, Adriana Alair da Silva, COORDENADOR ARTISTICO 9ª RT,Joaci Liz do Santos , COORDENADOR ARTISTICO DA
10ª RT, Marcion Pereira, COORDENADOR ARTISTICO DA 12ª RTAltair Baptista Nunes, COORDENADORA ARTISTICA DA
15ª RT Ana Cristina Felipe , COORDENADOR ARTISTICO DA 16ª RT, Darcy de Moura, DIRETOR ARTÍSTICO Luiz
Henrique da Silva, DIRETOR ARTISTICO Valdemar Reis, 2ª. PRENDA MIRIM , LUANA VARELA DA SILVA,
DEPARTAMENTO SOCIAL, Domingas de Fátima Costa e da campeira conforme lista de presença. Ao fim os
departamentos se uniram e o Presidente agradeceu a presença, e pediu que todos participem da próxima reunião
marcada em Chapecó dia 16/01/2013 no parque da EFAPI. 
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