MOVIMENTO TRADICIONAISTA GAÚCHO – MTG/RS

89ª CONVENÇÃO TRADICIONALISTA GAÚCHA EXTRAORDINÁRIA
A Convenção do Movimento Tradicionalista Gaúcho reunida extraordinariamente no
dia 25 de outubro de 2021, de forma “on line” pela plataforma Google Meet, entre 20 e 22
horas e 20 minutos para tratar exclusivamente das anuidades devidas pelas entidades
tradicionalistas ao MTG relativas ao ano de 2022.
Foi aprovada a proposta com as seguintes condições:
1. Ficam definidos os seguintes valores relativos às anuidades de 2022:
a. Entidades Plenas: R$ 630,00
b. Entidades Parciais: R$ 530,00
c. Entidades Especiais: R$ 300,00
d. Entidades Estudantis: R$ 90,00
2. No valor da anuidade estão incluídos R$ 30,00 para manutenção do canal de
comunicação Eco da Tradição (Site e rádio) garantindo divulgação dos eventos das
entidades nos canais sem quaisquer custos adicionais.
3. A anuidade será cobrada por boleto emitido pelo MTG com vencimento fixado para
o dia 31 de janeiro de 2022.
4. As possibilidades de financiamento das anuidades serão aquelas oferecidas pela
“Parcelinha Digital” conforme convênio assinado pelo MTG com empresa
financiadora.
5. as entidades que desejarem poderão aderir ao convenio que o MTG efetuou junto
à uma financeira, utilizando o sistema “Parcelinha Digital” com parcelamentos
previstos de 3, 6, 9 ou 12 vezes, no cartão de crédito conforme publicação da
Diretoria.
6. Entre o dia 01 de fevereiro e 31 de março o desconto será de 35%; e para o
pagamento efetuado entre 01 de abril e 31 de maio, o desconto será de 25%; a
partir de 01 de junho o valor será aquele definido para o ano de 2019.
7. 50 % (cinquenta por cento) do valor da anuidade recebido pelo MTG, descontados
os R$ 30,00 referidos no item 4, será transferido para as RTs em até 5 (cinco) dias
após o recebimento na tesouraria do MTG.
Em anexo a proposta de financiamento da anuidade como simples opção.
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