
 

 

RESOLUÇÃO 004/2021 

 

Dispõe sobre a realização do Congresso 

Tradicionalista Gaúcho Catarinense e dos atos 

gerais do processo eleitoral para as Eleições da 

Diretoria Executiva do MTG/SC - 2021. 

 

O Presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Estado de Santa 

Catarina – MTG/SC, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 27, § 1º, 

do Estatuto Social do MTG/SC: 

 

a. Considerando o estado de Pandemia em razão da Covid-19, 

especialmente as que recomendam o distanciamento social e 

que sejam evitadas aglomeração de pessoas;  

 

b. Para cumprir o que determinam o Estatuto Social do MTG, artigo 

27, e seu Regulamento Geral, no que concerne a realização do 

Congresso Tradicionalista Catarinense e às eleições da Diretoria 

Executiva; 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º. Excepcionalmente, no ano de 2021, diante das restrições 

sanitárias e com o fim de facilitar e promover a participação das entidades filiadas, o 

Congresso Tradicionalista Gaúcho realizar-se-á de forma híbrida e será transmitido 

através de plataforma virtual, cujo link de acesso será disponibilizado previamente aos 

congressistas por meio das respectivas Coordenadorias Regionais, ficando também 

disponível no sítio eletrônico do MTG/SC;  



 

 

Art. 2º. Com relação a eleição da Diretoria Executiva do MTG/SC 

esta ocorrerá de forma descentralizada, sendo que para tanto serão instituídos Polos 

Regionais nos quais os representantes das entidades exercerão presencialmente seu 

direito de voto, na forma do §4º do artigo 27 do Estatuto Social; 

Art. 3º. Para fins de inscrição e registro as chapas concorrentes 

deverão apresentar obrigatoriamente a nominata completa dos titulares dos cargos da 

Diretoria Executiva previstos no artigo 45 do Estatuto Social bem como dos 

respectivos vices; 

Art. 4º. Caso necessário, serão expedidos comunicados oficiais e 

normas regulamentares a fim de complementar a presente resolução, garantindo a 

plena equidade e transparência no processo eleitoral.  

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário; 

 

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Cumpra-se.  

 

 

Lages, SC, 25 de outubro de 2021 

 

 

Valcírio Fernando Harger 

Presidente do MTG/SC 


