
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012 NA SEDE
ADMINISTRATIVA DO MTG-SC.

Aos dez dias do mês de agosto do ano de  dois mil e doze, em atendimento a convite emitido reuniram-se na sede social
administrativa o MTG-SC membros da Diretoria Executiva Eleita no dia 21 de julho de 2012. Foi formada a mesa
condutora dos trabalhos pelos Srs. Orides Luiz Pompeo, Presidente, Itamar Sebastião Mattos, vice-presidente e David
Gevaerd, vice-presidente. Ato continuo o secretaria executivo do MTG/SC apresentou nominalmente a Diretoria Executiva
e Conselho deliberativo tornando conhecidos os novos componentes da Diretoria. Foi feita a prestação de contas
referente às despesas do XII Congresso incluindo tudo totalizou a importância de R$: 20.974,14, cujo relatório deverá ser
publicado no site do MTG/SC. Usou da palavra o Presidente do MTG/SC Sr. Orides que saudou os presentes, agradeceu a
todos principalmente pela confiança depositada quando da realização do XII Congresso. Solicitou a colaboração de todos,
delegando poderes a todos os membros da atual Diretoria para representar o MTG/SC nos eventos em que se fizerem
presentes. Deixou manifestada a intenção de dar continuidade às coisas boas até hoje feitas, principalmente o cuidado
com a excelente parte financeira deixada pela Diretoria anterior comandada pelo Tio Preto. Não pretende fazer grandes
modificações. Pretende apoiar as iniciativas que vierem em prol da administração. Usou da palavra Tio Preto fez a
saudação inicial, agradeceu a oportunidade de ter sido Presidente do MTG/SC por várias vezes, agradeceu á todos
aqueles que lhe prestaram auxilio durante todos estes anos fez muitos agradecimentos de forma emocionada acabou
convidado os presentes em especial a Sra Rosení para a condução de uma prece a qual foi acompanhada pelos
presentes. Usou da palavra Sr. David que se apresentou e saudou os presentes colocou-se a disposição para contribuir
com a tradição Catarinense no que estiver ao seu alcance. Voltou usar da palavra o Sr. Pompeo que sugeriu que no
primeiro ano seja considerado o primeiro vice-presidente o Sr. Itamar Sebastião Mattos, e no segundo ano o Sr. Gevaerd
embora o Estatuto aponte dois vice-presidentes. No seu entender faz isso como reconhecimento aos trabalhos realizados
pelo Tio Preto sem menos presar evidentemente o Sr. David. A colocação foi aceita pelos vice-presidentes inclusive com a
manifestação positiva do sr. David. Usou da palavra o Sr. Johnny explicou que estava ausente, mas que retornou as 
atividades tradicionalistas por gostar e por ter grandes amigos acabou pedindo apoio as entidades tradicionalistas. Usou
da palavra o Sr. Moura que pediu agilidade na divulgação dos atos administrativos do MTG/SC principalmente aquelas
relacionadas a publicações no site do MTG/SC. Também solicitou apoio as entidades tradicionalistas, referendado
inclusive que será um auxiliar para realizações assim como será um fiscal para cobrar. Neste momento fez-se presente na
reunião o Deputado Estadual Reno Caramori que imediatamente usou da palavra, saudou os presentes fez comentários
elogiosos as pessoas do Sr. Orides Pompeo, Itamar Mattos e David Gevaerd. Saudou as demais pessoas, como de
costume colocando-se a disposição de todos deixou livre o seu Gabinete na Assembleia Legislativa para o tradicionalismo
Gaúcho Catarinense. Usou da palavra o Sr. Nério Ceccon, resumidamente pediu providências para melhora nas regiões
tradicionalistas a exemplo da 13ª RT, eis que em determinadas regiões do Estado está se pensando única e
exclusivamente na parte financeira. Citou exemplo inclusive de laçadores do Estado do Paraná que vem a Santa Catarina
“caçar” prêmios. O Sr. Ari Floriani endossou as palavras do Sr. Nério citando inclusive alguns exemplos em eventos que
tem participado. Tio Preto explicou que tudo o que for relacionado a prêmios elevados, bem como da organização e
fiscalização está condicionada a competência do Coordenador Regional e dos patrões promotores. Sr. Pompeo fez
colocações confirmando as reclamações e pedindo auxilio para a solução dos problemas que surgem. Admitiu que é uma
situação complicada esclarecendo que recebeu muitas reclamações quando visitou patrões pedindo apoio para sua
eleição. Reconhece que uma posição deverá ser tomada. Tio Preto acabou completando as colocações inclusive sugerindo
o fornecimento de desconto nas anuidades daqueles CTGs que pagam em dia. Voltou a usar da palavra o Deputado Reno
Caramori explicando quando a exigência de nota fiscal para a expedição do GTA. Prometeu que para a próxima semana
apontará uma solução.  Usou a palavra Beatriz vice- diretora cultural fazendo convite para a Cavalgada que irá acontecer
no dia 29 de setembro, deixando o convite para todos participarem. Convite para a primeira Festa Tropilha Serrana,
também solicitou que através da carteira do MTG/SC tivesse algum beneficio, citou como exemplo desconto no comércio,
nos convênios Unimed e outros. Usou a palavra o Sr. Mario Neto informou que está sendo efetuado um abaixo assinado
referente a nota fiscal e que será encaminhado ao MTG/SC para o presidente Sr. Pompeo tomar as providências, visitas
aos patrões sugeriu que fossem feitas as inscrições a, b, c, cobrando um valor mais alto onde todos tenham
oportunidades, teve boa aceitação dos patrões. Usando a palavra o Sr. Celivio colocou:

MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO DE SANTA CATARINA
 

DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO 2012/2014
 PLANO DE COMUNICAÇÃO

1)ATUALIZAR O SITE, NO MÍNIMO, SEMANALMENTE E INCLUIR JANELAS DE VIDEOS;

2)JORNAL DE MTG/SC, INICIALMENTE, BIMESTRAL. PROCURAR PATROCINADORES;

3)MONTAGEM DE UMA REDE DE E-MAILS, PELO MENOS DA DIRETORIA E DOS COORDENADORES REGIONAIS;



4)CARTA DO PRESIDENTE, MENSAL, VIA E-MAIL, CORREIO E NO SITE;

5)INCENTIVAR OS PEÕES E PRENDAS PARA QUE ENVIEM NOTÍCIAS DA REGIÃO, ALÉM DOS COORDENADORES
REGIONAIS;

 
6)DIVULGAÇÃO DE TODOS OS EVENTOS DOS CTGs FILIADOS, NÃO SOMENTE OS RODEIOS;

 
7) DIVULGAR ASSUNTOS RELACIONADOS COM OS RODEIOS E COM OS ANIMAIS ENVOLVIDOS;

 
8)MOSTRAR O QUE ACONTECE EM UM RODEIO E DESTACAR O CUIDADO COM OS ANIMAIS, TANTO NA PARTE
SANITÁRIA QUANTO NO MANUSEIO;

 
9)INCENTIVAR BONS EXEMPLOS DE ORGANIZAÇÃO DAS REGIÕES E DE CTGs QUE DESENVOLVEM TRABALHOS
SOCIAIS;

 
10)REALIZAR SEMINÁRIOS PARA PREPARAR OS DIRIGENTES SOBRE ESTATUTOS E REGULAMENTOS.

 
11)ALÉM DE DAR UMA BASE DE INFORMAÇÕES SOBRE O TRADICIONALISMO;

 
12)CURSO DE FORMAÇÃO DE PATRÕES E COORDENADORES REGIONAIS;

 

13)MOSTRAR O QUE ACONTECE EM UM FESTIVAL ARTÍSTICO, PRINCIPAIS MODALIDADES, PREPARAÇÃO, EMOÇÃO,
NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS, E A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS E DA FAMÍLIA.

14)ENVIAR RELEASES PARA A IMPRENSA FALANDO DAS COISAS DO TRADICIONALISMO E SUA IMPORTÂNCIA PARA AS
COMUNIDADES ONDE OS CTGs E GRUPOS ARTÍSTICOS ESTÃO ENVOLVIDOS.

Explicou detalhadamente o seu plano de trabalho. Usou a palavra a Sra. Vera falando sobre as reincrições, que se não
continuar as reincrições haverá muita dificuldade para a realização de Rodeio pensar muito bem quanto ao cancelamento
das reincrições, dar uma olhada nas inscrições com duas vidas. Usou da palavra o Sr. Romencito parabenizou os Sr.
Orides Itamar e David estendendo também ao Sr. Fernando Reusing, solicitou para os integrantes do departamento
campeiro para levantarem para que ele tomasse conhecimento, reforçou o comentário do Sr. Celivio, discutir as formas
para chegarmos a um consenso para divulgarmos mais o MTG/SC, valorizar mais os CTGs e os peões, trazer benefícios
visíveis para os associados, organizar a tradição, incentivar, posicionou-se em favor ao Rodeio de Campões do Estado
sugerindo inclusive que este evento seja realizado conjuntamente (campeira, artística e jogos) explicou o motivo do seu
posicionamento, ou seja, a união. Finalizou conclamando a colaboração de todos, está preocupado com a situação
originária das cobranças desnorteados, reinscrições, altos prêmios, etc. etc. opina pela aplicação do que esta estabelecida
no Regulamento. Foi apartado com manifestação para que se cumpra o Regulamento “doa a quem doer”. Novamente
solicitou o apoio de todos. O Sr. Luiz Henrique Diretor Artístico usou da palavra lamentou pelas pessoas que tratam mal
os nossos companheiros, parabenizou as funcionárias da secretaria e informou que não é fácil o trabalho pelas mesmas
realizadas, pois o pessoal não reconhece e acabam sempre criticando. Descreveu o currículo dele, pediu para que todos
os Diretores tomem cuidando quando se apresentarem para não causarmos constrangimentos aos nossos colegas
lembrou que a artística faz os seminários antes de cada modificação no regulamento da artística, parabenizou o Sr.
Celivio e informou que ao ver dele é a pessoa correta para o seu Cargo, solicitou que em cada reunião das regiões esteja
presentes um representante da Diretoria, é importante ter um lema a cada ano para apoiar e seguir durante o ano. Saber
diferenciar o que é Tradicionalismo e tradição, fazer um seminário para mudar a data o Fecart, ou seja, apoiar a data
para que seja realizado o Rodeio estadual e o Fecart juntos, escolher a melhor data para a realização dos mesmos.
Temos um departamento de Jovens, mas só no papel teremos que ativar este departamento. Usou da palavra a Diretora
Cultural a Sra. Suzana cumprimentou o Sr. Orides Itamar e David, é a primeira oportunidade para a mesma participar de
um cargo na diretoria que vai ser um compromisso muito grande, deve trabalhar com a Diretoria artística e Cultural, os
coordenadores artístico não estão dando a devida importância que devem ter os seus cargos, precisamos desenvolver
trabalhos nas regiões, tem várias ideias, divulgar as pesquisar dos peões e prendas no site do MTG/SC. Criar projetos os
coordenadores devem apresentar projetos para o seu mandato. Promover cursos de avaliadores e aperfeiçoamento
dentro do MTG/SC. Usou da palavra o Sr. Claudio Amaral destacou as dificuldades das realizações dos eventos, para
sanarmos os problemas devemos começar a conscientizar os patrões, como deve ser para melhor desempenho do
evento, não esquecer as raízes da tradição.  Seguir os Regulamentos do MTG/SC, a maioria dos Piquetes não tem
conhecimento do regulamento, é onde esta tendo maior problema é com os Patrões de Piquetes, volta a falar que
precisamos exercer um trabalho de conscientização juntamente com os patrões. Usou da palavra o Sr. Dr. Aldori
informou que desde que esta no MTG/SC faz parte da Comissão de ética, salientou que o grande problema que existe
hoje no MTG/SC é os Coordenadores, que precisamos deixar de dar mole aos mesmos,que quando os patrões escolhem,
escolhem os piores, pois para eles são os melhores,quando escolhidos os Coordenadores se os mesmos não
desenvolverem o que foi proposto, substituir. Tem cargos que estão faltando nas regiões, exemplo os subdiretores na



serra e no sul não temos nenhum representante. Laço equipe esta sendo usado nos eventos penas como chamarisco
apenas, priorizando outra modalidade deixando esta e outras modalidades de lado. Usou da palavra o Sr. João Moraes
agradeceu a presença de todos que compareceram, solicitou a todos os diretores presentes para que oriente os patrões
para que elejam as pessoas certas, que o Coordenador eleito seja companheiro da Diretoria, dar agilidade aos processos
da comissão de ética, muito importante os seminários e orientar para o bom desempenho da função a ser
desempenhada. Lembrou que tem projetos em andamento. Usou a palavra o Sr. Sebastião e pediu para que todos os
diretores eleitos vistam a camisa do MTG/SC e trabalhem não somente usem a camisa, pediu encarecidamente para que
seja feito o seguro ao CTGs associados. Usou a palavra o Helio Mussio e pediu pra que os Jogos sejam feitos com o
Rodeio Estadual, solicitou que a secretaria lhe envie novamente o regulamento dos Jogos. Usou a palavra o Sr. Osmar
parabenizou os Srs. Orides, Tio preto e David, se colocando a disposição, pois irá trabalhar junto com o departamento
jurídico, sugestão ao Presidente que incumbisse que colocasse no site a figura de Anita Garibaldi, lembrou que muita
gente não dar valor. Precisamos valorizar Anita Garibaldi, pois foi uma grande heroína. Fazer maior divulgação sobre
Anita Garibaldi. A união faz a força. Usar as boas ideias para ser exemplo. O Tio Preto agradeceu as funcionárias da
Secretaria em Especial a Sra. Rosení. Usou a palavra o Dr. Celso explanou que todos têm culpa quando ao trabalho dos
Coordenadores, mas a maior parte é dos Coordenadores, informou que a partir de agora as reuniões serão feitas nas
sextas-feiras, leu o oficio que vai ser encaminhado aos patrões de Ctgs que se fizeram presentes na eleição em
agradecimento. O Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e convidou a todos para o almoço.

Lages, 10 de agosto de 2012.
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