
 

 

 

NORMATIVA Nº 02/2021 

 

A Diretoria Executiva do MTG/SC, no uso de suas atribuições 

estatutárias, considerando o disposto na Resolução 004/2021 e no Edital de Convocação 002/2021, 

visando a normatização da realização do 15º Congresso Tradicionalista Gaúcho Catarinense, a ser 

realizado no dia 28 de novembro de 2021 a partir das 09h00min, ESTABELECE: 

 

1.º Diante das recomendações dos órgãos de saúde visando 

evitar aglomerações e grandes reuniões presenciais, a Diretoria optou pela realização do Congresso 

Tradicionalista Gaúcho Catarinense 2021 em sistema híbrido (remoto e presencial), sendo que o 

acesso à plataforma virtual será realizado através do link que será disponibilizado aos Associados 

via Coordenadorias Regionais. 

. 

2.º Na forma do artigo 27, parágrafo 4.º e 5.º do Estatuto Social-

MTG/SC, a representação do Associado no Congresso Tradicionalista deverá ser através de seu 

respectivo patrão ou capataz, que terão direito a voto, desde que em dia com suas obrigações com 

o MTG/SC e, devidamente “pilchados”. No caso de representação através de outro integrante do 

CTG ou entidade afim, o mesmo deverá ser credenciado através de procuração com poderes 

especiais, porém, sem direito a voto. 

 

§ Único - Considerando o período pandêmico vivenciado admitir-

se-á, excepcionalmente a apresentação da Identidade Tradicionalista com data de vencimento 

“expirada”.  

 

3.º Conforme aprovado em reunião geral realizada em 27/10/2021 

foram instituídos 10 (dez) Polos Regionais observando a seguinte divisão:  

 

DIVISÃO REGIONAL POLOS: 

 

 Polo Regional 01 – 1ª RT; 2ª RT, 14ª RT  

Sede Social do MTG-SC 

Avenida Juscelino Kubistchek, nº 1700 

Bairro Restinga Seca 

Lages-SC 

  

 Polo Regional 02 – 12ª RT  

CTG Coxilha do Quero Quero  

Rua Sete setembro 2849 

Bairro Presidente Medici  

Chapecó – SC 

 

 Polo Regional 03 – 13ª RT  

CTG Porteira Aberta 

Rua Barão do Rio Branco, 1635  

Centro 

São Miguel do Oeste – SC 

 



 

 

 

 

 Polo Regional 04 – 5ª RT; 6ª RT  

CTG Crioulos do Caverá 

Rodovia Municipal, 227, Km 05 

Bairro Morro dos Conventos 

Araranguá - SC 

 

 Polo Regional 05 – 9ª RT; 10ª RT  

Galpão do Grande Tradicionalista Alceu Ricetti 

Rua Ramiro Ruthes 

Bairro Espigão do Bugre 

          Mafra – SC 

 

 Polo Regional 06 – 3ª RT; 4ª RT  

Centro de Eventos Galpão Crioulo 

Rua Mal. Floriano, s/n.º 

Bairro Jardim Bela Vista 

Campos Novos – SC 

 

 Polo Regional 07 – 11ª RT  

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí 

Rua XV de Novembro, nº 737 

          Centro 

          Rio do Sul – SC 

 

 Polo Regional 08 – 7ª RT 

GAC Ilha Xucra 

Estrada João Januário da Silva, 5801 

Ratones 

Ao lado da Escola Básica Municipal Mâncio Costa 

Florianópolis – SC 

   

 Polo Regional 09 – 8ª RT  

Parque Municipal do Agricultor de Itajaí 

Rua. Manseto Felizardo Viera, n.º 557 

Bairro Baia 

Itajaí - SC 

 

 Polo Regional 10 – 15ª RT; 16ª RT, 17ª RT  

CTG Querência do Chimarrão  

Estrada do Patronato 

Catanduvas - SC 

 

4º O CONGRESSO terá início às 09h00min e acontecerá de 

forma híbrida, ou seja, com a possibilidade de o Congressista participar pelo sistema virtual (via 

link de acesso) ou presencialmente junto a Sede do Polo Regional correspondente a sua Região 

Tradicionalista, local que contará com os equipamentos necessários à transmissão.  

 

 



 

 

 

5.º Com relação à Assembleia Geral Eletiva esta ocorrerá no 

período vespertino, de forma descentralizada e EXCLUSIVAMENTE presencial, cabendo ao 

Associado comparecer junto ao Polo Regional correspondente a sua Região Tradicionalista, nos 

endereços acima informados, para exercer seu direito de VOTO. 

 

6.º No momento da votação será disponibilizada 01 (uma) única 

cédula a cada VOTANTE, na qual constará a identificação das Chapas concorrentes com o nome, 

número e foto de seu representante (candidato a Presidente), com espaço destinado a marcação da 

opção de voto. Não serão admitidas nas cédulas qualquer tipo de identificação por parte do votante, 

sob pena de anulação do voto. 

 

7.º Cada Polo Regional contará com um representante indicado 

pela Comissão Eleitoral, o qual será responsável pela guarda da urna, lista de presença, conferência 

de documentos, recebimento dos votos e sua contagem, emissão do boletim de urna, e por fim a 

lavratura da Ata. 

 

8.º O delegado credenciado para votar e deliberar assuntos do 

Congresso Tradicionalista deverá se manifestar utilizando a sua Identidade Tradicionalista (quando 

presencial) ou pelo sistema do chat disponível no link com a identificação da entidade que é filiado e 

a IT (Identidade Tradicionalista) seguido da manifestação. 

 

9.º Para fins de atendimento ao disposto no artigo 27, parágrafo 

8.º do Estatuto Social, o registro de presença do associado (entidades filiadas) para aqueles que 

optarem em participar do CONGRESSO presencialmente junto o Polo Regional, será realizado 

através de lista própria a ser disponibilizada nos locais. No caso de participação via sistema remoto, 

a confirmação será realizada através de formulário próprio cujo link de acesso será disponibilizado 

no chat no início do Congresso, devendo o associado acessá-lo e preencher corretamente todos os 

campos disponíveis, informando nome completo, cargo que ocupa, número da IT (Identidade 

Tradicionalista), entidade que representa e Região Tradicionalista. 

 

10.º Iniciada a Plenária de Trabalho se realizará a leitura das 

moções estatutárias apresentadas, as quais serão defendidas pelos seus proponentes. Em seguida 

será concedido o direito de manifestação a 02 (dois) CONGRESSISTAS favoráveis e 02 (dois) 

CONGRESSISTAS contrários, por um tempo máximo de até 2 minutos cada um. Fica a critério do 

Presidente, caso o assunto demande maior discussão, estender o pronunciamento a um número 

maior de CONGRESSISTAS, fixando de qualquer modo o limite máximo de participações, visando a 

otimização do tempo. Caso não haja interesse nas manifestações o Presidente colocará a moção em 

votação. 

 

11.º Na sequência conforme artigo 27, parágrafo 12, do Estatuto 

Social, será apreciado o Relatório Final da Diretoria Executiva. 

 

12.º O delegado que desejar se manifestar quanto a pauta tratada 

no Congresso deverá se inscrever previamente, lhe sendo garantido a fala pelo tempo máximo de 02 

(dois) minutos, observando a ordem de inscrição e, conforme autorização do Presidente. 

 

13.º O Processo de Eleição da Diretoria Executiva do MTG/SC 

terá início às13h30min com encerramento às 16h00min. Findo esse período, e realizado o 

escrutínio em cada Polo Regional, a totalidade dos votos será computada pela Comissão Eleitoral 

que proclamará o resultado final.  



 

 

 

 

14.º Findo o processo eleitoral será iniciada a Plenária de 

Encerramento do Congresso.  

 

15.º Nos termos da Resolução 01/2020, o Congresso 

Tradicionalista será registrado em gravação audiovisual, cujo arquivo permanecerá junto à Secretaria 

do MTG/SC. 

 

16.º Eventuais casos excepcionais, notadamente os de ordem 

técnica, que porventura venham a ocorrer durante a realização e transmissão on-line do Congresso 

serão solucionados de acordo com sua natureza, cabendo ao Presidente do Congresso, a adoção 

das medidas necessárias, mediante imediata ciência aos CONGRESSISTAS participantes. Em se 

tratando de assuntos relacionados à Assembleia Geral Eletiva caberá ao Presidente da Comissão 

Eleitoral adotar as providências cabíveis. 

 

17.º Ao acessar o link do Congresso deverá o CONGRESSISTA 

permanecer com a “câmera” aberta e com o “microfone desligado”, ficando a liberação do áudio 

exclusiva para uso em eventual manifestação, obedecendo autorização do Presidente do Congresso 

e conforme ordem de inscrição no chat.  

 

18.º A instalação do 15º Congresso Tradicionalista Gaúcho 

Catarinense se dará junto à Sede Social do MTG/SC, na data e horários designados, sendo 

excepcionalmente no ano de 2021 transmitida e operacionalizada nos termos da presente Normativa 

e o Processo Eleitoral descentralizado. 

 

Lages, SC, 22 de novembro de 2021. 

 

 

 
Valcirio Fernando Harger 

Presidente 

 

 

 


