
ATA DA 13ª. CONVENÇÃO TRADICIONALISTA DO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO CATARINENSE
MTG-SC.

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, em atendimento a convocação expedida reuniram-se os
membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e demais departamentos. Abertos os trabalhos formou-se a mesa
condutora. Como assunto administrativo foi submetida a aprovação dos seguintes CTGs; CTG Sangue de Gaucho da
Cidade de Lindóia do sul pertencendo a 17ª. Região, CTG Tropeiros da Serração da Cidade de Timbé do Sul,
pertencendo a 6ª. Região Tradicionalista, CTG Santa Cruz da Cidade de Palhoçapertencendo a 7ª. Região
Tradicionalista, CTGChaleira Preta da cidade de São João Batista pertencendo a 7ª. Região Tradicionalista,CTG
Raizes  do Crioulo da cidade de Timbó pertencente a 8ª. Região Tradicionalista. Os CTGs foram aprovados com
ressalva possibilitando a complementação dos documentos que faltarem.Foram apresentadas em tempo hábil a seguintes
moções propondo a alteração do regulamento.

01 – Proponente Sr. Aldori Gomes

         Propõe o aumento da distância mínima para atirar a armada na modalidadeLaço Vaca Para Categoria Piá e
Bonequinha.

Resultado: Rejeitada

 

1ª MOÇÕES DA ARTÍSTICA

PROPONENTE: DANIELI AMORIM DA SILVA

NOVA REDAÇÃO:

Acrescentar no artigo 9º do Regulamento artístico do MTG/SC a categoria Mais Prendada Prenda como modalidade oficial
dos concursos artísticos em Santa Catarina. Será acrescida ao artigo a letra S – Mais Prendada Prenda (Pré-Mirim, Mirim,
Juvenil, Adulta e Veterana).

Sugestão de Regulamento para o Concurso da Mais Prendada Prenda, juntamente com sugestão de avaliadores para a
comissão do FECART.

1 – É Condição indispensável ser associada a uma entidade tradicionalista filiada ao MTG do seu estado.

2 – Cada entidade poderá inscrever até 03(três) candidatas por categoria;

3 – A avaliação será realizada por uma comissão composta de 03 integrantes escolhidos pelos organizadores do evento;
No caso do FECART, a comissão poderá ser composta pelas Primeiras Prendas Adulta do MTG/SC.

4 – A vencedora será detentora do título até o próximo rodeio, onde passará a faixa para sua sucessora;

 

5 – Na prova artística a concorrente poderá optar por duas modalidades artísticas (danças tradicionais, declamação,
canto, instrumento musical, relato de lenda);

6 – Na manifestação verbal, com duração de 05 a 15 minutos, a candidata deverá discursar sobre Folclore, Tradição e
Tradicionalismo, de acordo com o conteúdo programático constante do Regulamento do Concurso de Prendas do
MTG/SC, de acordo com sua categoria, a ser sorteada no local do concurso;

7 – O sorteio da ordem de apresentação será efetuado 30 minutos antes do inicio do concurso, nesse momento será
sorteado o assunto da primeira prenda a se apresentar. Os assuntos das próximas prendas a se apresentarem serão
sorteados em intervalos de 30 minutos para cada uma;

8 - A candidata deverá apresentar e desenvolver um artesanato, de sua livre escolha;

9 – A comissão avaliará as candidatas em um total de 100 pontos divididos da seguinte forma:



- 20 pontos para manifestação verbal;

- 20 pontos prova artística;

- 20 pontos para artesanato;

- 20 pontos para desenvoltura, comunicação e vocabulário;

- 10 pontos para postura e comportamento;

- 10 pontos para indumentária, respeitando-se as diferenças regionais.

Resultado: Aprovada

 

2ª MOÇÕES DA ARTÍSTICA

PROPONENTE: Seminário Artística

ARTIGO 6º

NOVA REDAÇÃO:

§5º Na fase Estadual (FECART) será permitida a participação do mesmo concorrente no máximo em três (03)
modalidades, consideradas individuais, previstas neste regulamento. Os concorrentes das modalidades de Danças
Tradicionais e Danças Birivas (Coletivas) não serão considerados nesta soma. Nos Rodeios, fica a critério de cada órgão
promotor.

Resultado: Aprovada

 

 

 

3ª MOÇÕES DA ARTÍSTICA

PROPONENTE: Seminário Artística

DEIXAR A QUESTÃO DA SOMATÓRIA LIVRE

NOVA REDAÇÃO:

Art.10º - Todo evento tradicionalista “rodeio” deverá constar na sua programação de no mínimo quatro (04) modalidades
previstas  no artigo 9º deste regulamento  e quando houver fase classificatória,ficará a critério da organização do evento
a decisão se a nota da fase eliminatória será somada a nota da fase final ou zerada.

Resultado: Aprovada

 

4ª MOÇÕES DA ARTÍSTICA

PROPONENTE: Seminário Artística

AJUSTAR O NÚMERO DE PASSOS DA CHULA

Art. 25º - Da Chula



NOVA REDAÇÃO:

Cada chuleador pré-mirim e veterano executará 03 (três) figuras na fase eliminatória e 04 (quatro) na fase final.

Cada chuleador  mirim 04 (quatro) figuras na fase eliminatória e 06 (seis) figuras na fase final.

Cada chuileador juvenil executará 06 (seis) figuras na fase eliminatória e 08 (oito) figuras na fase final.

Cada chuleador adulto executará 08 (oito) figuras na fase eliminatória e 10 (dez) figuras na fase final.

Resultado: Aprovada

 

5ª MOÇÕES DA ARTÍSTICA

PROPONENTE: Seminário Artística

MUDAR DE CRITÉRIO A AVALIAÇÃO DA CHULA.

NOVA REDAÇÃO:

 

Art.26 º - A cada Chuleador serão atribuídos ate 10 (dez) pontos por figuras, baseando-se nos seguintes quesitos:

a)      Criatividade;

b)      Figura de difícil execução;

c)       Execução de figura próxima a lança;

d)      Postura;

§ 2º - Os descontos serão dados em campos próprios e não diretamente na nota do passo.

§ 3º - Perderá pontos em cada figura o chuleador que:

a)      Tocar na lança – até 01 Ponto;

b)      Executar os passos com imperfeição – até 02 Pontos;

c)       Descumprir os limites de compassos musicais na execução de cada figura sobre a vara – até 01 Ponto;

d)      Iniciar ou encerrar a figura em lugar incorreto – até 01 Ponto;

e)      Distribuir irregularidade na sequência da figura, com conseqüente preenchimento (“mascar freio”) de passos
anormais á mesma – até 01 Ponto;

f)       Repetir figuras suas ou de oponentes – até 02 Pontos.

Resultado: Aprovada

 

6ª MOÇÕES DA ARTÍSTICA

PROPONENTE: Seminário Artística

Criar regulamentação para o concurso de Causo.



DO CONCURSO DE CAUSOS GAUCHESCOS DE GALPÃO

Art.44º - Esta modalidade visa trazer de volta para o convívio artístico gaúcho, a tradição dos bolichos e galpões onde
gaúchos reunidos contavam suas proezas e feitos, sempre usando a tradicional teatralidade do nosso homem do campo,
ás vezes exagerando nos detalhes, mas sempre falando a verdade.

Art. 45º - Nesta modalidade os participantes terão no máximo 10(dez) minutos para sua apresentação.

Resultado: Aprovada

 

7ª MOÇÕES DA ARTÍSTICA

PROPONENTE: Seminário Artística

Art. 46º - O causo a ser apresentado deverá ser inédito não necessitando ser da autoria do participante.

Resultado: Aprovada

8ª MOÇÕES DA ARTÍSTICA

PROPONENTE: Seminário Artística

Art. 47º - O causo deverá ser essencialmente campeiro, retratando as lidas e a vida do homem do campo.

Resultado: Aprovada

 

9ª MOÇÕES DA ARTÍSTICA

PROPONENTE: Seminário Artística

Art. 48º - Está modalidade deverá ser realizada num ambiente informal e de fácil acesso do público, caracterizando a
informalidade dos bolichos e galpões.

Resultado: Aprovada

 

10ª MOÇÕES DA ARTÍSTICA

PROPONENTE: Seminário Artística

 Art. 49º - Serão analisados os seguintes quesitos:

I – dicção                                                                           02 pontos

II – teatralidade                                                                    03 pontos

III – qualidade do causo                                                      03 pontos

IV – verossimilidade  (parecer verdadeiro)                            02 pontos

Excluir o que for desnecessário e incluir o que for interessante no texto.

Resultado: Aprovada

 



 

11ª MOÇÕES DA ARTÍSTICA

PROPONENTE: Seminário Artística

Solista Vocal – Incluir um quesito e ajustar os pontos:

NOVA REDAÇÃO:

Art. 37º - A comissão avaliadora observará os seguintes quesitos nas canções:

a)      Interpretação                                                  00 a 03

b)      Linha melódica                                                00 a 03

c)       Afinação                                                         00 a 02

d)      Ritmo                                                               00 a 01

e)      Gestualidade                                                   00 a 01

 Resultado: Aprovada

 

12ª MOÇÕES DA ARTÍSTICA

PROPONENTE: Seminário Artística

Todos os concursos instrumentais – Substituir “Criatividade” por “Dificuldade de Arranjo”.

NOVA READAÇÃO:

a)      Técnica em execução                                   00 a 04

b)      Melodia                                                       00 a 03

c)       Ritmo                                                          00 a 02

d)      Dificuldade no arranjo                                   00 a 01

 Resultado: Aprovada

RESULTADO : Aprovada cfe documento aprovado quando da realização do seminário. Nada mais a tratar-se encerrou-se
a reunião lavrando-se a presente ATA que lida e achada conforme vai pela Diretoria assinada.  
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