
ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, (14ª CONVENÇÃO
TRADICIONALISTA)

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e treze as 9:30 na sede social do MTG-SC, inicia-se a reunião do
departamento artístico com finalidade de organizar e discutir a organização do XX FECART que acontecera em Chapecó
dias primeiro dois e três de março deste ano.O Diretor Artístico do MTG-SC Sr. Luiz Henrique da Silva inicia
cumprimentando a todos os presentes, e convidou para compor a mesa o Sr. Valdemar Reis Vice-Diretor Artístico e o Sr.
Valcionir Xavier Presidente do XX FECART. Na sequencia foi lida a lista de entidades que participaram do sorteio os CTGs
Planalto Lageano, Porteira Camponovense, Laço Fraiburguense, G.A.C. Ilha Xucra, Os Praianos, Amizade sem Fronteira,
Herança Gaúcha, Vaqueanos do Oeste, Coxilha do Quero-Quero, Recanto dos Tropeiros, Espelho da Tradição, Estância do
Rincão, Juca Ruivo, Porteira Aberta e fronteira a Querência, somando 15 CTGs participantes, divididos em 7 Invernadas
Mirim, 8Inver. Juvenil, 10 Inver. adulta, 8Inver. Veterana e 3 Tropeirismo ao todo 36 Invernadas iram se apresentar. Foi
votado e decidido que inicia- se o primeiro dia sábado com a invernada mirim, terá o intervalo para almoço na sequencia
a juvenil e na sequencia a Invernada Adulta, no domingo inicia-se com a Invernada Veterana e a final dos grupos
classificados adultos e, logo após as danças birivas. O Sr. Celivio Holz fez a leitura do ultimo seminário e foi colocado para
esclarecimento e discussão, foi apontado o Art. 16que fala sobre a questão de pesquisa das danças que atualmente é
somente do Paixão Cortes, o Sr. Vacionir ponto ou que foi definido e votado o regulamento desta maneira pois com um
patrão pré-definido para as danças e vestimentas tornaria mais fácil de ser julgado pelos juízes e para os CTGs
pesquisarem em um mesmo lugar, finalizando este assunto o Sr. Luiz sugeriu que trouxessem sugestões para o próximo
seminário para provável votação e aprovação.  Iniciou-se o sorteio para apresentação das invernadas, e ficou assim;
invernada mirim, 1º CTG Amizade sem fronteira, 2º CTG, Coxilha do Quero-Quero, 3º Vaqueanos d’ Oeste, 4º Porteira
Camponovense, 5º Porteira Aberta, 6º Herança Gaúcha , 7º Juca Ruivo, Invernada Juvenil 1º Porteira Camponovense, 2º
Amizade Sem Fronteira, 3º Herança Gaúcha, 4º Porteira Aperta, 5º Espelho da Tradição, 6º Coxilha do Quero-Quero, 7º
Juca Ruivo, 8º Vaqueanos do Oeste, Invernada Veterano; 1º G.A.C. Ilha Xucra, 2º Planalto Lageano, 3º Herança Gaúcha,
4º Vaqueanos d’ Oeste, 5º Os Praianos, 6º Juca Ruivo, 7º Fronteira da Querência, 8º Coxilha do Quero- Quero,
Invernada Adulta 1º Herança Gaúcha, 2º Recanto dos Tropeiros, 3º Fronteira da Querência, 4º Juca Ruivo, 5º Planalto
Lageano, 6º Laço Fraiburguense, 7º Estância do Rincão, 8º G.A.C. Ilha Xucra, 9º Vaqueanos d’ Oeste, 10º Coxilha do
Quero-Quero, Danças Birivas; 1º Juca Ruivo 2º Vaqueanos do Oeste, 3º Coxilha do Quero-Quero. Dando sequencia a
reunião o Sr. Valcionir Presidente do XX FECART fez a leitura da pré- programação do evento que estará no site do MTG-
SC o mais prevê possível, e explicou como será a organização do parque da EFAPI em Chapecó,onde se realizara o
evento, Explanou que haverá Reunião com os Avaliadores e Instrutores de danças na sexta feira dia 01-03-2013 as
20:00h, onde será efetuado o sorteio das Danças a serem apresentados na fase classificatória e final, também ver sobre
o andamento dos concursos, outro ponto é sobre os concursos individuais com inicio pela ordem inversa as danças,
sempre iniciando pelas prendas e depois peões. Todos os concorrentes terão três chamadas, e não comparecendo até a
ultima, o concorrente será desclassificado, salvo que esteja dançando naquele momento, então terá o mesmo 10 minutos
para se apresentar, e será conferido no palco, no palco das danças terá uma TV com cronometro para largar o tempo,
terá uma planilha para marca o tempo da apresentação com visto do posteiro do grupo, sendo a mesma anexada a
planilha das danças onde o presidente da comissão julgadora assina também e encaminha a mesma para o responsável
pela secretaria que fará o devido desconto. O Sr. Luiz Henrique da Silva finalizou a reunião e agradeceu a presença de
todos.


