ATA DA REUNIÃO DO DIA 18.10.2012.
Reunião do Conselho Deliberativo

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, atendendo a convocação emitida, reuniram-se na sede
social do MTG/SC, o Conselho Deliberativo para tratar-se de assuntos de interesse da entidade, Presente o Presidente do
MTG/SC, o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Dr. Aldori Gomes e demais pessoas que esta Ata firmam. O
presidente do Conselho Deliberativo Dr. Aldori Gomes abriu os trabalhos, formando a mesa convidando-se as seguintes
pessoas: Orides Pompeo Presidente do MTG/SC, Sr.Dirceu L. Dalamico, Celso L. Neves Diretor ADM. Do MTG-SC.,
explicando aos presentes os objetivos da reunião, fez explicações e colocações em torno do assunto e da maneira como
serão conduzidos os trabalhos na atual gestão, explicou quanto a composição. Como de costume foi efetuada uma prece
pelos presentes, em especial fazendo-se referência ao falecimento do Sr. Fulgentino ( Tiquinho) tradicionalista que
prestou grandes serviços ao MTGSC e ao tradicionalismo da 2ª região. Houve a apresentação pessoal dos Conselheiros
individualmente. Pelo condutor dos trabalhos foi possibilitada a manifestação dos conselheiros presentes. O Sr. Mario
Francisco Fernandes solicitou a cobrança quanto a presença dos conselheiros na reunião, alertando para a colocação de
que a não participação em 03 reuniões consecutivas poderá implicar no afastamento. Ficou decidido que a reunião
deverá ser possivelmente nas quintas feiras e se possível na mesma data de outras reuniões da Diretoria O principal
assunto a ser tratado refere-se a formação das comissões: Comissão Fiscal, Comissão de Ética. Após as colocações
quanto ao assunto, foram eleitos e empossados as seguintes pessoas: Comissão ÉTICA: Eurico Ortiz da Silva,
Roseni Ramos de Oliveira, Mário Cesar Souza Neto, Sebastião Borges de Oliveira, Sebastião Nunes de
Oliveira. Comissão FISCAL: Pedro Ortiz Batista, Flávio Luiz Lancini Barbosa, Avelino Presotto, Moacir
Machado, Dirceu Luiz Dalamico. Outros assuntos foram tratados sempre com o objetivo de encontrar-se melhorias e
soluções adequadas para a Tradição. Outras colocações foram feitas pelos presentes. Nada mais havendo a tratar-se
encerrou-se a reunião lavrando-se a respectiva ATA que vai firmada pelos participantes da Reunião.
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