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PROPOSTA:
1. Modificar o art. 25, §5º, “a”, “b” e “c” do Regulamento da Ciranda Cultural de Prendas
do Estado do Rio Grande do Sul e o art. 18, §7º, “a”, “b” e “c” do Regulamento do
Entrevero Cultural de Peões do Estado do Rio Grande do Sul.
2. Retirar o §7º do artigo 25 do Regulamento da Ciranda Cultural de Prendas do Estado
do Rio Grande do Sul, e o §8º do artigo 18 do Regulamento do Entrevero Cultural de
Peões do Estado do Rio Grande do Sul.
REDAÇÃO ATUAL:
Regulamento da Ciranda Cultural de Prendas do Estado do Rio Grande do Sul
Capítulo VII – Das provas e critérios de avaliação
Art. 25 § 5º - Ao dançar, a prenda poderá optar pelos acompanhamentos abaixo relacionados,
os quais serão de sua responsabilidade:
a) 1 gaiteiro – que poderá se fazer acompanhar de 1 violão e 1 voz (até 3 pessoas)
podendo os três cantarem. O não cumprimento deste item acarretará nota zero na
dança;
b) CD produzido pelo MTG (para danças tradicionais);
c) CD em ritmo autêntico gaúcho (para danças de salão)
§ 7º - A candidata que optar por cantar poderá estar acompanhada de: gaita, violão e
outro instrumento reconhecido pelo MTG (até três pessoas). O não cumprimento deste
item acarretará nota zero no canto.
Regulamento do Entrevero Cultural de Peões do Estado do Rio Grande do Sul
Capítulo VII – Das provas e critérios de avaliação
Art. 18 –
§7º - Ao dançar, o candidato poderá optar pelos acompanhamentos abaixo
relacionados, os quais serão de sua responsabilidade:
a) 1 gaiteiro – que poderá se fazer acompanhar de um violão e mais uma voz (até 3
pessoas) podendo os três cantarem. O não cumprimento deste item acarretará nota
zero na dança.
b) CD produzido pelo MTG (para danças tradicionais);
c) CD em ritmo autêntico gaúcho (para danças de salão).
§ 8º - O candidato que optar por cantar poderá estar acompanhado de: gaita, violão e

outro instrumento reconhecido pelo MTG (até três pessoas). O não cumprimento deste
item acarretará nota zero no canto.

REDAÇÃO COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS:
Para o Regulamento da Ciranda Cultural de Prendas do Estado do Rio Grande do Sul
Art. 25§5º - Durante toda a prova artística a candidata poderá utilizar até três instrumentos e
até três vozes ou utilizar CD, sendo que:
a) Os instrumentos poderão ser: uma gaita, um violão e outro instrumento
reconhecido pelo MTG;
b) Os instrumentistas não poderão trocar de instrumento, devendo permanecer
com o mesmo instrumento durante toda a prova artística;
c) Para danças tradicionais, deverá ser utilizado o CD produzido pelo MTG;
d) Para danças de salão, deverá ser utilizado CD em ritmo autêntico gaúcho;
e) Será dada nota zero a qualquer dos quesitos onde não houver cumprimento do
disposto no art. 25, §5º, “a”, “b”, “c” e “d”.
Para o Regulamento do Entrevero Cultural de Peões do Estado do Rio Grande do Sul
Art. 18§7º - Durante toda a prova artística o candidato poderá utilizar até três instrumentos e
até três vozes ou utilizar CD, sendo que:
a) Os instrumentos poderão ser: uma gaita, um violão e outro instrumento
reconhecido pelo MTG;
b) Os instrumentistas não poderão trocar de instrumento, devendo permanecer
com o mesmo instrumento durante toda a prova artística;
c) Para danças tradicionais, deverá ser utilizado o CD produzido pelo MTG;
d) Para danças de salão, deverá ser utilizado CD em ritmo autêntico gaúcho;
e) Será dada nota zero a qualquer dos quesitos onde não houver cumprimento do
disposto no art. 18, §7º, “a”, “b”, “c” e “d”.

JUSTIFICATIVA:
A presente proposta pretende unificar os instrumentos permitidos pelo
regulamento durante a execução da prova artística das Cirandas de Prendas e
Entreveros de Peões. Leva-se em conta que não há motivo plausível para que os
instrumentos permitidos sejam diferentes para cada prova, uma vez que todos devem
ser reconhecidos pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho. Busca-se, assim, uma
redação mais compreensível, direta e coerente, a qual evita dúvidas e possíveis
descontos por erro ou descuido na interpretação por parte das prendas e peões.

