Ata 2º encontro extraordinário regional-2008

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e oito na sede do MTG reunião
extraordinária com pauta especifica analise do parecer fiscal da gestão do ano 2007 do
coordenador Nelson Lima dos santos, convocação feita pelo coordenador Valdecir
chamurro. Iniciou a reunião as 20: h 15 min com o lema da região, após o coordenador
Valdecir chamurro agradece todos os patrões e o presidente do MTG o Sr. Oscar
Fernande Gres pela presença nesta reunião. e pede para todos rezar o Pai nosso e uma
Ave Maria logo após o coordenador Chamurro diz que todos os presentes sabem que a
reunião no CTG Lanceiros da Zona Sul, a onde o Sr. Nelson foi para a prestação de
contas mas como não foi possível, transferimos para outra reunião no 35 CTG mas
também não foi possível, então passamos para o MTG, mas foi entregue de volta a
região para os patrões dar o seu parecer, o coordenador Chamurro lê a ata que o Sr.
Nelson enviou para o MTG. Lendo esta ata faz abre-se um parênteses, pois ele alega
que pediu uma copia das atas das reuniões anteriores que ele tinha comparecido, foi
feita e avisado para ir pegar, mas ele não foi. Como esta na ata que foi entregue ao MTG
que diz que foi entregue um cheque de 98,00 (noventa e oito reais), mas não foi
recebido por ninguém desta nova coordenadoria. O coordenador diz que o valor o qual o
Sr. Nelson diz ter no MTG de 23, 000,00(vinte e três mil reais) e de 15.000,00(quinze
mil reais) mais os 22.000,00(vinte e dois mil reais) que são da venda da sala tendo um
total de 37.000 (trinta e sete mil reais) não de 50.200(cinqüenta mil e duzentos reais).
Como o Sr. Nelson se refere. Neste momento o coordenador passa a palavra ao
presidente do MTG o Sr. Oscar Gres. O presidente com a palavra diz que não permite
nenhum homem com brinco faça parte da reunião, diz que não e fácil ser presidente e
coordenar tantas regiões cada uma com os seus problemas, pois na primeira região por
estar muito próxima do MTG adquirimos os problemas dela também e queremos que ela
seja a melhor por ser a primeira, e com o impasse que teve em dezembro fiz o que era
melhor para a região nomeando o companheiro Chamurro e foi uma ótima escolha. E
hoje estamos aqui para resolver este impasse que se pendura. E o estatuto nos diz que e
os patrões que decidem, mas ele poderia ter passar para os conselheiros, pois esta
assinada por três membros do conselho fiscal da diretoria passada e como diz a
coletânea esta certa, mas resolveu deixar os patrões para resolverem. E diz que quando
assumiu como presidente do MTG quis saber quais os montantes que cada região tinha
para receber e lhe foi passado que o MTG devia 22.000,00(vinte e dois mil reais) da
venda da sala da região e a fundação 15.000,00(quinze mil reais) sobras das semanas
farroupilhas e agora tem deste ano de 2008 5.000,00(cinco mil reais) em haver para
receber sobra da semana farroupilha. Pois hoje e o dia para nos resolvermos este
impasse, pois a região esta sem receber nada antes de fazer a aprovação das contas
passadas e diz que acabou sua explanação e deixa aberto para as perguntas. O Sr. Eloim
diz que já houve problemas de não prestação de contas e foi feito os repasses, o Sr.
Nelson pede a palavra e diz que as contas do Sr. Augusto foi aprovada, Geovane patrão
do CTG Amaranto Pereira pergunta por que nos temos que aprovar as contas para o
atual coordenador receber, sendo assim os patrões fica com a responsabilidade de
aprovar para ter repasse para a região.
O patrão de o CTG Amanhecer da Querência diz que não foram aprovadas as contas,
pois tem uma diferença de 13.000,00(treze mil reais) que o MTG não reconhece como
devedor, pois o coordenador passado diz que é um valor o MTG diz outro. O Sr. Nelson
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diz que tinha feito um acerto na semana farroupilha a onde a primeira região tinha em
mão 38.000,00(trinta e oito mil reais), mas o presidente precisava de dinheiro para pagar
as contas e foi emprestado para o Sr. Savaris na época presidente do MTG sem nenhum
documento assinado ficando só na palavra, segundo o Sr. Nelson primeira região não
deve nada para a Senhora Renita, como ela diz que a região lhe deve valores. O
coordenador pergunta para o Sr. Nelson se ele entregou todo o patrimônio da região e
ele diz que sim foi entregue para o diretor de patrimônio, sobre os livros de atas não
estão com ele, mas ele vai ver se consegue para entregar, sobre os papeis de entidades
que pediram filiação junto ao MTG se ainda estão com a antiga secretária, ele diz que
não esta. O coordenador põe em votação a prestação de contas da gestão passada assim
como foi entregue, pois ele vai fazer uma petição para o presidente do MTG para ver
esta diferença de valores, e é aceita por unanimidade, mas segundo o Rico diz que a
prestação de contas não esta a movimentação de contas, Geovane fala da diferença de
98,00(noventa e oito reais) que aparece na ata entregue ao MTG e não foi entregue a
nova diretoria. O Sr. Nelson diz que assim que forem aprovadas as contas e quando
forem lhe pagar os 2, 900, (dois mil e novecentos reais) que a região lhe deve pode ser
descontado este valor. E o coordenador põe em votação o parecer dos conselheiros
fiscais da gestão passada, e foi aprovada pela maioria com cinco votos contra, Falcão
patrão do DTG João de Barro diz que não concorda com a documentação apresentada.
O coordenador encerra a primeira sessão do dia as 22: h16min.. Eu Gladis Gediel redigi
a presente ata que assino junto com o coordenador.

http://ww.1rtrs.com.br/atas.html
Ata 2º encontro extraordinário regional-2008
Folha 02 de 02

