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PLANO DE TRABALHO -CONFORME ART. 22 DA LEI  13.019/2014 E ALTERAC6ES

1 - DADOS CADASTRAIS E CARACTERISTICAS DA OSC

Nome da Entidade:  CENTRO DE TRAD196ES GAUCHAS QUERENCIA WESTFALIANA

CNPJ:  9.046.820/0001 -99

Endere9o:  RUA LEOPOLDO FIEGENBAUM S/N°           BAIRRO DO PARQUE

Municipio/UF: WESTFALIA / RS                                                                          CEP:  95893-000

Telefone(s):    ( 051  ) 996284825

Conta Bancaria:        52788-0                                                     Banco:    SICREDI                       Agencia:0119

Data de constituigao da OSC: 09 DE JUNHO DE 2007

Caracterizagao da OSC:   E uma associagao civil de carater representativo, com personalidade pfopria, para fins nao
econ6micos,  politicos ou  religiosos. com tempo indeterminado de duragao.

Finalidade:

a.     Cultivar entre seus membros os usos e costumes do Rio Grande do Sul.
b.     Integrar-se e colaborar com os poderes   pdblicos, organiza96es estatais e entidades privadas, em atos civicos

patri6ticos   e outras iniciativas que exaltem e preservem o patrim6nio artistico e cultural do Rio Grande do Sul.
c.     Proporcionar  a participa9ao dos associados nas programa¢6es culturais, recreativas e sociais.
d,     Integrar o centre com outros centres de tradic6es.
e.     Promover a integragao do centro com a comunidade e da comunidade com o centro.
f.      Promover mediante cobran?a de mensalidade e outras promoc6es ou recursos recebidos atraves de  doa?6es,

o funcionamento do centro.

Hist6rico e Area de atua9ao da OSC: 0 Centro de Tradi¢6es Gatlchas foj fundado em 09 de junho de 2007, atuando
desde entao na divulgagao do tradicionalismo nas escolas do municipio,  na comunidade procurando incentivar a

participacao nos eventos culturais e sociais e no conhecimento e  preservagao da cultura gadcha.

Nome do Re§ponsavel:   MARGRIT  INEZ WALHBRINK              C.I.: 7047391011                0rgao expedidor:  SSP

Periodo do Mandato: 01 /06/2018 A 01/06/2020                 Cargo:  PATROA                             CPF: 559.862.770-15
Endereeo:   RUA HENRIQUE UEBEL,  816,   BAIRRO GERMANIA

Municipio/UF:     WESTFALIA / RS                                                                                                         CEP:  95893-000

OUTROS PARTicIPES (QUAND0 ATUACA0 EM REDE).

Nome da Entidade:

CNPJ:

Endere9o:

Municipio/UF:                                                                                                                                         CEP:
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Telefone(s):

Data de constitui9ao da OSC:

Caracteriza9ao da OSC:

Finalidade:

Hist6rico e Area de atua9ao da OSC:

Nome do Responsavel:                                                                                           C.I.;                                                         Orgao expedidor:

Periodo do Mandate:                                                                            Cargo:                                                                CPF:

Endere9o:

Municipio/uF:                                                                                                                                   CEP:

2 - PROPOSTA DE TRABALHO - lnciso I

Nome do Projeto:   Preservando as tradig6es gadchas

Prazo de execucao:    10 de mango  de 2022 a 10  de abril de 2022

Objetivo da Parceria: Promover o 5° Rodeio do CTG Quetencia Westfaliana no municipio de Westfalia  com o intuito
de divulgar o tradicionalismo e difundir cada vez mais entre os municipes   ,  como tambem entre outros municipios a
cultura e a tradi ao intera indo com outras culturas e orcionando uma uniao entre culturas e etnias

Ptiblico Alvo: Ptlblico em geral, de todas as faixas etarias, etnias e crencas a nivel de municipio e estado.

Descrigao da Realidade (conforme art. 22, I):

0  CTG  Quefencia  Westfaliana  ,  foi  fundado  em  09  de junho  de  2007  ,  com  sede  na  Rua  Leopoldo  Fiegenbaum  s/n°

Bairrro do Panque  ,  no municipio de Wesffalia , 6 ilma entidade que nao visa fins lucrativos  ,  e atualmente possui em seu

quadro  social   135  s6cios,  al6m  de  contar  com  varios  simpatizantes  ,  que  participam  dos  eventos  e  freqtlentam  a

entidade.  Desde entao vein realizando  trabalhos  sobre a cultura e  tradigao  gadcha  ,  tendo seu  auge com  o  1°  Rodeio

que foi  realizado em Cruzeiro do Sul  no ano de 2017  ,  o 2° Rodeio foi  realizado em  Venancio Aires no ano de 2018  ,  no

ano de 2019 realizamos o 3° Rodeio em nosso municipio de Westfalia onde inauguramos a pista de rodeio  ,  no ano de

2020 realizamos o 40 rodeio   dltimo evento  ,o qual antecedeu a inicio da pandemia e o fechamento de tudo , ja no rodeio
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sofremos conseqtlencias tanto da estiagem ( §eca ) na epoca como o antlncio da nao realizagao de eventos , ja naquele

final  de  semana  .  Conseguimos  realizar o  evento  ,  com  ptiblico  e  lagadores  bastante  reduzido  em  conseqtlencia  da

pandemia , ficamos dois anos sem  realjzar nenhum evento .Aos poucos os rodeios retornaram e organizou -se a nova

agenda dos  rodeios  ,  onde o  nosso 5° Rodeio sera realizado dias  18  a 20/03/2022  no  Parque Municipal de  Eventos.O

evento  atualmente  e  o  maior  do  municipio  e  visa  divulgar  o  nome  do  Municlpio  ,   bern  com  a  cultura  e  a  tradigao

gaucha.O esporfe do tiro de  la9o 6 amplamente divulgado e trazendo cada vez mais  praticantes  para  as entidades  ,  e

urn lugar onde as familias se  encontram  se juntam  ,  pois o  lago  une  ,  temos  as  modalidades de pai/ mae e filho/fllha  ,

irmaos  ,  sendo  urn evento  al6m  de tudo  familiar  .  0  CTG  participa  todos os  finais  de  semana  nos eventos dos outros

CTGs pagando visitas ou buscando para a realizagao do nosso .Estamos trabalhando para cada vez mais difundirmos a

tradigao e  a  cultura  gadcha  em  nosso  municipio  ,  para juntos divulgarmos  e  unirmos  as diferentes  culluras  do  nosso

municipio  .

lmpacto Social Esperado : Objetivo de cada vez mais divulgar a cultura ,  tradigao ,  proporcionando  urn conhecimento
mais amplo sabre a  realidade e  realizar uma  integrac5o entre os outros eventos culturai5 do  municipio disseminando
ela cada vez mais.

3 -CRONOGRAMA DE EXECUCAO DE METAS -lnciso 11

Metas Etapa/Fase Especificagao lndicador Fisico Duracao
Unidade Quantidade Inicio T6rmino

1 Narrador de rodeio pessoas 03 18/03/22 20103122

2 Conjunto Musical conjunto 01 1 8/03/22 20103122

3 Premiagao trofeus 54 18/03/22 20/03/22

4 Transporte de gado viagens 29 18/03/22 20/03/22

5 sonorizagao equlpamento 01 18/03/22 20/03/22

6 Divulgaeao folder 1000 01/01/22 2J)103122
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4 -PARAMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERICAO DO CUIVIPRIMENTO DAS
METAS

Meta EtapaFase A96es

1a06 Relat6rio final sobre as atividades desenvolvidas e pessoas atendidas

1a06 Registro fotogfafico das atividades desenvolvidas

1a06 Prestagao de contas da execugao financeira do evento contendo:
a)relagao de pagamentos;
b)c6pias das notas fiscais;
c)c6pias dos recibos de pagamento devidamente quitados;
d)extrato bancario completo (aplicag6es e conta corrente).

5 -PLANO DE APLICACA0 DOS RECURSOS FINANCEIROS -Receitas e Despesas (R$
1,00) -lnciso 11 alinea a, e  inciso  Ill.

Quantidade Descrigao Valor Unifario Valor Total

3 Narrador de rodeio que narram todas as 1.500,00 4.500,00
armadas dos laeadores ( as corridas at fas do

boi)
54 Trofeus para premiagao 54,0740741 2.920,00

29 Transporte de gado: em caminhao boiadeiro 1.000,00 29.000,00
ate o local do evento com chegada prevista

para dia  18/03 na hora do meio dia
1 Sonorizagao caminhao com mesa de som e 2.000,00 2.000,00

caixas de som espalhadas pelo parque para
propagar o som e com o radio do parque

onde no acampamento ouvem a narragao do
evento.

1.000 Folder para divulgaeao 0,38 380,00

1 Conjunto musical que ira animar o Fandango 6.200,00 6.200,00
sabado de noite
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6 -CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) (Detalhamento do campo 5)

6.1   CONCEDENTE:

Meta 10 mss

RS  ..I..I..

6.2 PROPONENTE:

Meta 10 mss

RS  ..'.....

7 -ESTIMATIVA DE  DESPESAS (R$  1,00) (considerar como primeiro mss o do inicio do projeto)

Ivleta Despesas 10mss

1a18 Todas X

8 -CONTRAPARTIDA PROPONENTE EM BENS E SERVICOS

0 proponente oferecefa como contrapartida para execugao do Projeto/Atividade:

Bens:

avaliadosemRS                    (     )mss     (      )periodoparceria

®



9 -lvloD0 E PERIODICIDADE DAS PRESTA90ES DE CONTAS

• _ (J dias contados do recebimento do repasse mensal.

-30 (trinta) dias contados do termino da vigencia.

10 -PRAZO DE ANALISE DA PRESTACA0 DE CONTAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA

-    30  (trinta)  dias,  contados  da  data  de  seu  recebimento  ou  do  cumprimento  de  diligencia
determinada, prorrogavel justificadamente por igual periodo.

11  -DECLARAC^O

#nasqduea'i:amdper:vea;eapor:::tnotaanotewl%gNa,'cdia,%Psaig'og:ft3osD:So°bc::B:nDaEs€:VLL:i,d:::a{:;£j:::
qualquer  debjto   ou   situagao   de   inadimplencia   com   a  Administragao   Ptlblica   Municipal   ou
qualquer entidade da Administragao  Pdblica,  que  impeca  a transferencia  de  recursos oriundos
de  dotag6es  consignadas   no  orgamento  do  Municipio  para  aplicagao   na  forma  prevista  e
determinada por este Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Westfalia,  RS,10  de janeiro de 2022.

'.I,\J,.--..i.I.i.['.(.I.!.`

Margrit lnez wahlbrink       CPF:  559.862.770-15



APROVACAO DO PLAN0 DE TRABALHO PELA ADMINISTRACA0 PUBLICA

(Preenchido pela CPP)

gr   APROvADO
I    APROVADO  COM  RESSALVAS,  com  possibilidade de celebragao da  parceria,  devendo o

administrador  publico  e  a  OSC  cumprir  o  que  houver  sido  ressalvado  ou,  mediante  ate
formal, justificar as raz6es pelas quais deixou de faze-lo.

I    REPROVADO

Wee;ifalia.F(S, JLde     |#^f t^o_:_^®       de2:02:2

I
Assinatura do responsavel pelo 6rgao tecnico

1.1.  INSTRUC6ES DE PREENCHIMENTO DO PLANO DE TRABALHO


