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ã . BAE$§ CASA§T'&A{S E CAR.TCTtrRÍ§T{CÁS &.{ &SC:

Nomne da §mtidade: PIQLTETE DE L,{Ç.A.DORE§ TIMtsÀLrVA
C.N"F"-í: 921?39 59 1000 1 --j 2
Emdereco: RUA CANELAI§" 7ü
&€unieípio : FORT,ÀOIR S

T'eflefome: {5 l)9957ü9343
Banco: SICREDI
rtgêmcüa:126i
Coscta Baslcária; ?6 I 5CI--1

Data de eomsÉitrsição da ü§C: 2910611979
N registrc no &§TG: 0572
Norme do §.espomsiável: ERNANI O NLD{ES
C.F.F.: 47166711CI-Oü
RG/Órgão Expedidor: 5CI3 74ü5445
Feríodo do mamdato: Janeiro de 2üi8 a Janeiro de 2AW
Cargo: Fatrão
Endereço: R.ua Yereador Antonio Rodrigues da Rosa ,2q27
Caraeterização da G§C: Entidade Tradicionaiista
Fimalidade: Frornover o Cultc as Tradiçôes rtra Fovo do Rio Grande do Sui.
§{istónícc e área de aÉuação da üSC: o Piquete de Laçadores Timbaúva atua na área
tradicionalista ininterruptamente desde a si,& criação e neste período de ,40 anos já
forrnou muitos jovens tradicionalistas que destacaram-se no c*nário Rio Grandense
através da arte, da cultura e de suas habilidades pessoais. conquistando divisas para o
municipio e ineentivando outros jovens a entrafeln Êo meio tradicionalista.
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Foilão. 3ü r1e Novembro de 2ü18.

A Comissão de Seleção do Chantamento Fúi:üco n'04/2017

Serahau'{a} Presádemte:

Feia presente apíestsntâínüs píôtr]osta parã celebraçâc de parceria rorfi o
Município de Portão, o*s iermcs do Chamamento Fúblico n' 04ri20l?. nos seguintes
tÊrmôs:

0tr) {deaatifficação do oh.ieÉ* ià sex" eeecut*do;

Formação dç Xirvernada artística *úrn grirpos de dairças n*s eategorias mirim
e juvenil- onde crianças e jor.ens torãr: instrr:ção em danças fcioioricas e tradici*nais,
palestras, incentivo à aite <ia declarnação, interpretaçãa, *ratória. irova. e instrumentos
rnusicais, estudos sobre a çutrtura do §.io Grande do S-uli" e encaminhamentos e

acompanharnentos ern sonürirsos de plendas e peôes aos interessados. {ncentivo ao culto
das Tradições, usos e costumes da gaúcho e rios valor*s rnorais de nossa geate. Aulas de
cidadania e civismo.

$2) Metas â sere§& aáÊregidas;Participação em Concursos Culturais, tais coÍno
Entrevero Cr:ltural e Ciranda de Frendas promcvida peic L{TG, e em eoncurso de

danças tais como ENART, JU\,ENÂR?, FEST{RI&.{ e Rodeics .Àrtísticos diversos,
além de apresentações artisti*âs eflr eventos h{unicipais e Regicnais, cluando solicitado.
Coiaborar na firrmação d* indivíciuo, arientandc e buscando sempre o enlace familiar,
os bons eostumes. a paz ü * respeiio. Combater as drogas e os desvios de conduta.

CI3) Etapa ocx flases de exec*çãc: Execução - de Março a Dezerabro de 20i!

04) Cronogrâmã de desesahoâso" Be &,{arç* à deze*rtrro de 2ülg, no
1.2ü0,00 mensais, Totalizando RS 12.0ü*.CICi ern 2ü19,

CPF:471S671 10-0ü
Patrâo



2 * PR.GPÜ§tr.& *E T'K&&rà§,TT*:

Nonae dc Fro3eto/Âtivãdade. F*rmação de Inriernadas Artístiças Mirirn e Juveriil na
Entidade.
Frazo de Execução. &rÍarçc à dezembr* de 2019.
Ohietivc geral: Fomentar. prclmover e dir.ulgar a eultura ga{ic}ta entre jcr.ens e aduitas.
Púb§ico aBvo: crianças, j*vens e adultos dos *.l a*s 1B anos.
&b.!eto da gaareeria: apoio financeiro para Formação e &.{anutenção de Invernadas
Àrrísticas kíirirn e Juvenil na Entidade.

Seserâçãe da re*ãidade: 0 Fiquete de Laçadores Tirnbaúva caracteriza-se ÇoÍ1ro
sendo urna entidade tradicianalista da cidade de Fcrtão, ârnclada ern 29 de junho de
197Ç inscrita no CI§PJ conl o número 92.í23 959/Clü01-32 e filiada ao &dTG sab
número 0572. sua sede situa-se na Rua caneia, 7ü. no bairro são Jorge.

Como suas principais eCIrnpetênÇias. igualm*nte às deffiais entidades
Tradicionalistas. tem que:

1. Üessnvolver e propagar a cuitura gaúcha" estabetreeend* estratrégias adequadas
ao interesse e às políticas púbiicas para e culrura;

2. Promover pesquisas" estudas. debates, conf,erênçias, serninários" eursos,
simposios, cÕncuÍsos e outras atividades, que visem difundir e apririorar conhecimentos
sobre história, folclore" tradição, ârtes, artesâÍratCI e outras r*anifestações cultarrais do
Rio Grande do Suí;

3. §uscitar junto à p*pulaeãa a necessidade de preservação e defesa do
patrimônio natural, histcriçc e culrr_rrai <Ío ncss* Estado.

{*apaeto soeiaÂ espernd*. Üeupação dos jove*s effi .rrl:a atii.idacle culturatr sadia e
agregadora, corabate as drogas e â eori-iJpçãc- incitrsão sociai. for*ração de cidadãos
integros e conscientes com a reaiidade d* meia que habitam. manutenção de culiura,
usos, costumes e valores da nossa gente.

3 - CR&T§TOG&EMA tsE EX&CE]Ç.{S §}E &[E?-A§:

nl{
/yr 1tf! tu/j

Metas
Etapal
Fase Especifieação {ndicador Fís:iço Duração

Unidade Quantidade {nicio Termino

01 sÍ
F"ortar*ção de
grtrpo rmirã*H e

üuveqei§

CnÊarxças

e §*veres

?&
s3 /âsÍ9

1?/ltlx §



4 - eESCãt'{çÂm u ts açôes:

&Ieta Àç§es

I

Grupo Miriem

1. Formar a invernada pré-rnirím
com no mínimo S pares e a ítdirirn
corT! nCI mínirno I pares;

2. übter no rn[nirno 80% de
freqüência das crianças nCIs

ensaios. Meta mensurável peias
listas de freqüência;

3..Fariieipar de fic mínlrno ü3
apreseniaçÕes ao Íongo do âno.
Meta mensurável pelc refatório do
final do anc;

4" Farticipação de no g"nínimc 20
integrantes su familiares das
invernadas futririm nas atividades da
ação de núnrero 3. lMeta
mensurávef peíos registrcs da
entidade;

Í
Ensaios semanais, com instrutor qualificado,
segundas e terças-feiras das 18h 30min às
2*h na sede da entidade.

ApresenieçÕes ncs eventos da entidadê, bêrn
c0nn0 nos den:ais eu,enios quando
convidacios. § exemplo de esecias e eventos
do ealendárío municipai.

x

Farticipação Ce seus integ;'antes e familiares
em atividades pareleFas de Daiesiras,
eventos, Çonrursos entre outras na entidade
ou na 15â Regiãc Tradicionalista a fim de
ampiiarem suas vlvencias e conhecímentos
iradicionalistas

)

Grupo 
"Fme,erei§

1. Obter nc mínirno BCI% de
freqüência dos adolescenies no§
ensaios. fuleta mensurável pelas
lisias de freqüência.

2. Participar de no mír'limo ü2
apresentaçôes com critérios de
avaliação e 03 apreseniaçÕes de
livre expressáo;

3. Farticipação de ne m,ínirno 30
integrantes 0u fanniliares da
invernada "iuwenií nas atividades da
ação de númers 3. Meta
mensurável peios registros da
entidade e ou lista do MTG.

Ensaios sesnenais, eon: instnutor qualificado,
terças-feiras das 2üh às 22h na sede cia
entidade. eorn ns mínimç 10 pares;

Farticiper de ns mínimo 02 apresentaçôes
conl critéríos de avaliação e 03
apresentaçÕes de livre expressâo;

Partlcipaçâo de no mínims 30 integrantes ou
Íamiliares da invernada Juvenil nas atividades
da açêc de número 3. *rieta mensurável pelos
registres da eniidade e Gu lista do MTG.

a



5 - p§..&N* eE AP{,§CAÇA& BÜ§ §{ECUR§Ü§ F§NAF{Ctr§R{}§:

6 . GRON*GRAru}A &E §ESEMESL§S ;

Quantidade Descrição Valor
mensai

Vaior
anual

1) Ajuda de custo pâía instrutores de
dança, chula, de rnúsica, de declan'laçáo,
palestrantes êntre outros;

2j Remuneração ele rnúsícos igaiteíros,
violeiros e caniores) integrantes Ce musicai
para apresentaçÕes; . despesas de água e

luz do galpáo da entidade - sede de
deserrvoivirnento do pr*;et*;

ü3) Despesas de transPorte
desiocamentss dos PartíeíPantes
eventos fora de *§ssa cidade;

04) Aqr.ris!çâo de indurmentárias - {pilchas e
acessórios) *eeessár'ios às apresentaçÕes
e desenvolvirnento dos proiet+s de eursos e

oficinas; .

x.20ü,00 12.000,00

Total geral.. ..R$ 12,SO0,00

Meta 1 to mês 2o rnês 3o mrês 4* nsês 5o rrtês

RS
1.20CI,oCI

F1ü

1.2ü0,00
nü
''1.2*ü,ü0

rxõ
1.2CI0,ü0

RS
'1.200,00

6" mês 7n mês 8o mês Sq mês {&o rr*ês

RS
1.200,CIü

hô
11ü

1 20ü,00
11'iD

1.20ü,üCI
RS
1.200,ü0

R$
1.200,00

fl,
Pr



7 . E§TIMÂT§VA §E üE§PE§&§:

- 150 dias, contadss da deta de seu reeebimento st* da
diligência determinada, prorrcgável justificadamente por igual

v" ? - §§rr&Í,4r§yÁ eE Me{-s§§§ Á s€§E§d §§t#d-$"tr##s PÁRÁ
PÂGAffi EhNTO DE EilIC,âRG{}S FRHVESE NC[ÁR§ü§:

s. MODO Ê PERTSBTCTDABE §A§ PRE§TAçÕÊ§ üE COI{TAS:
- 45 {quarenta e cincoi dias contados do recebirnento do rapassÊ mensal.
- 90 {noventa} dias contados da ténnino da vigência.

s. pRAzü DE ANALTSÊ DA PRE§TAÇÃO Og CONTA§ PELÂ
ADffi INÍSTRAçÃQ pÚsl§s:

bro,20t8.

Nunes
Patrão

:47166711G-00

Meta #espesa to rnês ãs rmês 3§ rmês 4! mês §* rc'!ês

ü1 1 )Àquisiçác de indumentária

2)pro.ietos de cursos e
oficinas

3; ajuda de cust* para
in§t.utôÍe§ de clança,
chula, de músiea, de
declamação, palestrantes

entre outros.. .

t(.)
Í.2ü{},*ü

R.S

í.â#0,eü
R,$

?.2SS,S0

pc
1 2**,§ü

§.s
1.2*ü,OA

60 mrês 70 rnês E mês So mês trEo rnês
§$
1.2úA,A*

nôr(ü
4 )nn nn

ffü
tr.20f.,0a

NC

1.2CI0,04
RS
1.240,40

Meta
1

4o
I

*a^II}Eà

2a
rrês

3§

mês

AOq

mês fi'le§ mes
7o

rnês
8o
mês

9s
mês

100
mês

RS
20ü

RS
20ü

RS
20ü

R$
2CIü

R$
.)ftn

R$
200

RS
2Aü

RS
200

R$
204

R$
2ü0


