
                                         

 

                                                RESOLUÇÃO Nº 1/2015 

Participação de grupos de danças nos eventos 
tradicionalistas de caráter competitivo. Vedação de 
acumulação de premiação em dinheiro. 

 O Conselho Diretor do Movimento Tradicionalista Gaúcho, no exercício das atribuições 
conferidas pelo Regulamento Geral da instituição (inciso III do artigo 150 combinado com o inciso 
V do artigo 266) e cumprindo decisão do 63º Congresso Tradicionalista Gaúcho adotada no dia 
10 de janeiro de 2015, resolve:  

 1. Nenhum grupo de danças seja premiado com valores em dinheiro, ou outro premio com 
valor econômico, em mais de um rodeio, ou evento similar, a cada final de semana; 

 2. Os grupos de danças que optarem por participar em mais de um rodeio no mesmo final 
de semana, somente concorrerão à premiação em dinheiro no primeiro que participarem. No outro, 
ou outros eventos, somente concorre ao troféu. 

 3. Mesmo que o Grupo de danças não seja premiado no primeiro rodeio que participar, 
perderá o direito de concorrer ao premio em outro rodeio daquele final de semana. 

 4. Caso um grupo de danças ficar classificado na segunda participação e para a sua 
classificação estiver prevista premiação em dinheiro, os valores serão entregues à entidade que 
ficar classificada logo a seguir e dessa para a seguinte, impedindo acumulação de premiação. 

 5. Cabe à entidade concorrente comunicar aos promotores dos eventos a participação em 
outro evento naquele final semana. Se, eventualmente, uma entidade receber dupla premiação 
em dinheiro, além de obrigar-se a restituir os valores, ainda responderá a processo administrativo 
no âmbito do Conselho Diretor do MTG. 

 As regras desta Resolução se aplicam também para as situações em que a mesma 
entidade tradicionalista participar em eventos competitivos com mais de um grupo da mesma 
categoria. 

 A participação de grupos de danças de categorias diferentes em eventos diferentes não é 
alcançada por essa Resolução.  

Porto Alegre, 12 de janeiro de 2015. 
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