REUNIÃO NARRADORES 07.09.2015

Aos sete dias do mês de setembro de 2015, reuniram – se na Sede Social do MTG/SC os Diretores do Departamento dos
Narradores e os Narradores de Santa Catarina para deliberarem assuntos sobre anuidades, recadastramento e assuntos
diversos. Dado por iniciada a Reunião, foi dado a palavra para o Diretor dos Narradores Carlos que iniciou com uma
oração e agradeceu a presença de todos. Em seguida foi passada a palavra para o Presidente Orides Luiz Pompeo que
cumprimentou a todo se falou sobre a proposta do seguro de vida para os Narradores, as condições de pagamento e o
que esse seguro irá proporcionar para os mesmos. Em seguida foi dada a palavra para os componentes do Departamento
de Narradores, que cumprimentaram a todos e falaram sobre algumas irregularidades que está ocorrendo e mudanças
que precisam ser feitas. E por fim, para dar continuidade a pauta da Reunião, foi dada a palavra para o Diretor
Administrativo Sr. Aldori Gomes, que cumprimentou a todos. Iniciado a pauta da Reunião, o Sr. Carlos falou sobre
anuidades e o recadastramento que é obrigatório os Narradores fazerem, caso não seja feita, será recolhido as carteiras
tradicionalistas até que estejam regularizadas no MTG/SC com o prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de hoje. Foi
dada a palavra para os presentes para expressarem suas opiniões. Em seguida, foi aprovado pelos presentes que haverá
suspensão de 90 (noventa) dias para aqueles que estiverem ausentes e não apresentarem motivos cabíveis. Em seguida
foi dado a palavra para o Sr. Narrador Sizenando para esclarecer algumas discussões. Em seguida foi dado a palavra para
o Sr. Narrador Michel para deliberarem uma data específica para as próximas reuniões, e com o consentimento de todos
foi denominado a data do dia 21 (vinte e um) de abril de 2016 para a próxima Reunião. Em seguida foi passado
novamente a palavra para o Sr. Carlos e o Sr. Claudio, que falou sobre Narradores que laçam e narram ao mesmo tempo,
e das escalas que terão que ser feitas para que os Narradores possam laçar. Em seguida o Sr. Carlos voltou a falar sobre
o Seguro de vida para os Narradores e agradeceu ao Senhor Presidente Orides Luiz Pompeo pela disposição em ir à
procura, Seguro este do Banco Bradesco Seguros. E em seguida o Sr. Bueno fez uso da palavra para votação de quem
quiser aceitar o Seguro, e para aqueles que quiserem adquirir o Seguro, entrar em contato com a Sede Administrativa do
MTG/SC. Em seguida foi dado novamente a palavra para o Sr. Presidente Orides Luiz Pompeo que com o consentimento
de todos foi aprovado que não será cobrado a primeira mensalidade do Seguro para aqueles que adquirirem o mesmo. E
foi dada uma nova data para pagamento de anuidades, que será em 30 (trinta) de março de 2016. Em seguida o Sr.
Bueno aplicou as provas para os Narradores, e por fim foi dada por encerrada a Reunião com o almoço. E, para constar,
foi determinada a lavratura da presente Ata. Eu, Gabriela de Souza Furtado, a digitei.

