
 

 

 

 

NORMATIVA Nº 01/2021 

 

 

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

atribuições estatutárias, considerando o disposto na Resolução 04/2021 e no Edital de 

Convocação 001/2021, visando a normatização da realização da Convenção Extraordinária 

Tradicionalista Gaúcha Catarinense 2021, ESTABELECE: 

 

1.º Diante das recomendações dos órgãos de saúde visando 

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

Convenção Extraordinária Tradicionalista Gaúcha Catarinense 2021 em sistema remoto, ou 

seja, através do acesso ao link que será disponibilizado aos Associados via Coordenadorias 

Regionais. 

. 

2.º Na forma do artigo 28, parágrafo 4º do Estatuto Social-

MTG/SC, a representação do Associado na Convenção Tradicionalista deverá ser através 

de seu respectivo patrão ou capataz que terão direito a voto. 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. 

 

3.º A ordem de apresentação das propostas de alteração 

será a seguinte: moções homologadas referentes ao Regulamento Campeiro; moções 

homologadas referente ao Regulamento Cultural; moções homologadas referente ao 

Regulamento Artístico e, por último moções homologadas referente ao Código de Ética 

Tradicionalista. 

 

4.º Após a leitura da moção a proposta será defendida pelo 

proponente e, em seguida será concedido o direito de manifestação a 02 (dois) 

CONVENCIONAIS favoráveis e 02 (dois) CONVENCIONAIS 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 CONVENCIONAIS, 

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. 

 

5.º Durante o período de votação deverão manifestar-se via 

chat, apenas os CONVENCIONAIS que são CONTRÁRIOS à respectiva moção, ou que 

desejam ABSTER-SE, para fins de registro dos votos, sendo que os demais serão 

considerados FAVORÁVEIS à proposta. Computados os votos pela secretaria, será 

proclamado o resultado da votação. 



 

 

 

 

6.º Ao se manifestar para fins de votação no chat, 

observando o disposto no parágrafo anterior, o CONVENCIONAL credenciado (associado) 

deverá informar seu nome completo, entidade que representa e número de sua Identidade 

Tradicionalista (IT).  

 

7.º O registro de presença do associado (entidades filiadas) 

será também realizado através do chat, conforme chamada do Presidente por ordem de 

Região Tradicionalista. Ao se manifestar confirmando a presença deverá o CONVENCIONAL 

informar a entidade que representa, seu nome completo, cargo que ocupa e número da IT 

(Identidade Tradicionalista). Para fins do Art. 28, parágrafo 8º do Estatuto Social-MTG/SC a 

lista de presença será emitida pela Secretaria com base nas informações registradas no 

canal de comunicação, a qual ficará arquivada. 

 

8.º Ao acessar o link da Convenção deverá o 

CONVENCIONAL 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 e conforme ordem de inscrição no chat.  

 

9.º Nos termos da Resolução 01/2020, a Convenção 

Tradicionalista será registrada em gravação audiovisual, cujo arquivo permanecerá junto à 

Secretaria do MTG/SC. 

10.º Eventuais casos excepcionais, notadamente os de 

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

da Convenção serão solucionados de acordo com sua natureza, cabendo ao Presidente a 

adoção das medidas necessárias, mediante imediata ciência aos CONVENCIONAIS 

participantes.  

11.º O MTG/SC providenciará as adequações necessárias 

de acordo com as proposições devidamente aprovadas na Convenção com a consequente 

publicização dos atos.    

12.º A instalação da Convenção Extraordinária 

Tradicionalista Gaúcha 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. 

 

Lages, SC, 11 de novembro de 2021. 

 

 

 
Valcirio Fernando Harger 

Presidente 

 



 

 

 

 

 

 

 


