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PARECER DO 0RGA0 TECNICO
PARECER DE PARCERIA COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL EM
CONFORMIDADE COIVI A LEI N° 13.019/2014.

Referencia
Organizacao daSociedadeCivil

Repasse ao Terceiro Setor - Termo de Fomento
Westfalische Tanzgruppe

Objeto

Manutencao dos ensaios com urn(a) instrutor(a) de dancas alemas para as categorias
Mirim, lnfantil, lnfantoiuvenil, Adulto e Senior. Viagens intermunicipajs para participacao

em encontros de dancas, festivais de dan§as e promocao de eventos locais de
divulgapao das atividades do Grupo. 0 Grupo de Dancas Folcl6ricas Alemas
Westfalische Tanzgruppe promovefa no ano do seu aniversario de 27 anos no intuito de

perpetuar as mais belas tradig6es do municipio, o Westfalischer Tanzabend, uma noite

dedicada para apresentap6es de dan§a alema com o uso do sapato de pau, evento que
abrange diversos grupos do Estado do Rio Grande do Sul, bern como, fa fa o resgate e
o cultivo em rela9ao ao vestuario, culinaria tipica, mtisica e danca tradicionais visando

a valorizacao desta tradicao do nosso municipio e regiao. Fa fa suas apresentac6es nos
eventos de Kerb das localidades do municipio, que acontece em datas distintas pelo
fato de comemorar o aniversario das igrejas das localidades.

Valor da subvencao
Dofacao

R$ 43.400,00

Ongamentaria

04 - Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Turismo e Desporto
04 -Cultura, Turismo e Desporto
13.392.0054.2016 -Eventos Comemorativos e Culturais
3.3.50.43.00.000000 -Subvenc6es Sociais (71 )

Periodo/Exercicio
Tipo de Parceria

Marco a dezembro de 2022
Termo de Fomento

A Lei n° 13.019, com entrada em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017,
estabelece o regime juridico das parcerias entre a Admlnistragao Pdblica e as

organizag6es da sociedade civil, em regime de mdtua cooperagao, para a consecueao
de finalidades de interesse ptiblioo e reciproco, mediante a execugao de atividades ou
de projetos pr eviamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de
colaboragao, em termos cle fomento ou em acordos de cooperagao.

Aporta nesta Secretaria, pedido de Parecer acerca da analise de proposta atraves
de Plano de T rabalho da Entidade acima referenciada, que ap6s visto e avaliado o
exposto relativo ao repasse, visualiza-se a identidade e a reciprocidade de interesse das
partes na rea izaeao entendo pela sua viabilidade, e desta forma, me manifesto
favofavel a parceria entre o Municipio de Westfalia e Westfalische Tanzgruppe.Westfalia,02defevereirode2022.
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Elisangela Schneider Wieth6lter
Secrefaria de Educacao, Cultura, Turismo e Desporto

