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PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO 
 

 

 

Edital de Chamamento Público nº 003/2017 – PML 

Termo de Colaboração nº 003/2017 – PML 

Processo Administrativo nº 003/2017 – PML 

 

 
 

Objeto: Chamamento Público se destina a selecionar Organização da Sociedade Civil (OSC) 

sem fins lucrativos para firmar parceria, em regime de mútua cooperação, que envolva 

transferência de recursos financeiros por meio de Termo Colaboração, cujo objetivo é a 

seleção de 3 (três) projetos com a finalidade do desenvolvimento cultural, através da 

dança, voltada ao resgate da cultura local. 

 

 

Submeteu-se à apreciação da Comissão de Seleção e Julgamento do 

Município o atendimento ao disposto na Lei 13.019/2014, art. 35, inc. V. 

Quanto ao mérito da proposta, tenho que as OSC: ASSOCIAÇÃO 

TRADICIONALISTA GAÚCHA RAÍZES DO SUL DE LUZERNA, ASSOCIAÇÃO CULTURAL GERMÂNICA 

HEINRICH HACKER e ASSOCIAZIONE TRIVENETA DI LUZERNA, apresentaram documentação que 

atende às exigências do Edital de Chamamento Público nº 003/2017, sendo que há 

reciprocidade de interesse das partes em firmar parceria, em regime de mútua cooperação, 

com o propósito de promover o desenvolvimento cultural, através da dança, voltada ao resgate 

da cultura local. 

Nesse caso, ao subsidiar o valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco 

reais)/aluno ano matriculado em cada projeto de dança, busca-se: 

a) Apoiar a manutenção e desenvolvimento do trabalho continuado da dança; 

b) Fortalecer e difundir a produção artística da dança; 

c) Garantir melhor acesso da população à dança; 

d) Fortalecer ações que tenham o compromisso de promover a diversidade dos bens 

culturais, tendo em vista a pluralidade de matrizes que podem nortear o trabalho de 

criação e produção contemplada pela dança; 

e) Desenvolver a desenvoltura, a compreensão e a habilidade da dança, 

desenvolvendo assim, o equilíbrio, a concentração, a expressão corporal e a postura 

através da dança; 

f) Auxiliar a saúde física, aperfeiçoando o sentido auditivo e o desenvolvimento do 

raciocínio; 

g) Disponibilizar a todas as faixas etárias o ensino da dança; e 
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h) Fomentar a cultura germânica, italiana e gaúcha trazida pelos colonizadores do 

Município de Luzerna/SC. 

Em relação à viabilidade da execução dos Planos de Trabalho da 

Associação Tradicionalista Gaúcha Raízes do Sul de Luzerna, da Associazione Triveneta di 

Luzerna e da Associação Cultural Germânica Heinrich Hacker, acostados no Processo, tenho 

que se apresentam condizente com a realidade, uma vez que as atividades foram distribuídas 

da seguinte maneira, até 31 de dezembro de 2017, respectivamente: 

 

ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA GAÚCHA RAÍZES DO SUL DE LUZERNA: 

 

Descrição da atividade Forma de execução Início Término 

Dança Folclórica Gaúcha 

- Fundamentos históricos das danças 

folclóricas Gaúcha e suas origens no 

sul do país, contextualização da 

história da Associação 

Tradicionalista Gaúcha Raízes do Sul 

e da parceria com o Município de 

Luzerna e os benefícios desta 

parceria. 

17/07/2017 30/09/2017 

Dança folclórica Gaúcha 

Ensinar e ensaiar aos alunos as 

diversas modalidade de danças da 

cultura Gaúcha. 

- O Chamamé; 

- O Bugio; 

- A Milonga; 

- A Milonga Arrebaleira; 

- A Rancheira; 

- Rancheira Puladinha ou Serrana; 

- A Vanera; 

- O Vaneirão; 

- O Xote; 

17/07/2017 31/12/2017 

Apresentação Pública 

Participação dos alunos da 

Associação Tradicionalista Gaúcha 

Raízes do Sul, na noite cultural de 

Luzerna, com apresentação dos 

alunos, como forma de demonstrar 

a sociedade as atividades que a 

entidade desenvolve durante o 

período da parceria, o evento 

consta no calendário oficial de 

eventos do município de Luzerna 

(SC) e corresponde a contrapartida 

da entidade. 

À definir À definir 

Desfile comemorativo ao 

aniversário do município 

Participação dos grupos no desfile 

comemorativo ao aniversário do 

município, que consta no calendário 

oficial de eventos do município de 

Luzerna (SC) e corresponde a 

contrapartida da entidade. 

À definir À definir 
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Desfile cívico da 

Independência 

Participação dos alunos dos 

membros da Associação 

Tradicionalista Gaúcha Raízes do Sul, 

para enriquecer o desfile de 7 de 

setembro, evento que consta no 

calendário oficial de eventos do 

município de Luzerna (SC) e 

corresponde a contrapartida da 

entidade. 

À definir À definir 

Apresentação 

comemorativa ao Dia do 

Gaúcho 

Participação dos alunos e dos 

membros da Associação 

Tradicionalista Gaúcha Raízes do Sul, 

nas comemorações da semana 

Farroupilha e do dia do Gaúcho, 

com apresentação dos alunos, 

como forma de demonstrar à 

sociedade as atividades que a 

entidade desenvolve durante o 

período da parceria, o evento se 

dará em praça pública para a 

apreciação dos munícipes de 

Luzerna (SC) e corresponde a 

contrapartida da entidade. 

À definir À definir 

Apresentação do Natal 

Luz 

Participação dos alunos e dos 

membros da Associação 

Tradicionalista Gaúcha Raízes do Sul, 

nas comemorações natalinas, com 

apresentação dos alunos, como 

forma de demonstrar à sociedade 

as atividades que a entidade 

desenvolve durante o período de 

parceria, o evento se dará em 

praça pública para apreciação dos 

munícipes de Luzerna (SC) e 

corresponde a contrapartida da 

entidade. 

À definir À definir 

 

A execução dessas atividades seguirá o Plano de Aplicação dos Recursos 

Financeiros, o qual nota-se que está coerente com o valor que será repassado à Entidade, uma 

vez que será utilizado para aquisição de figurinos aos alunos participantes das oficinas de 

danças Gaúchas – trajes do figurino feminino e masculino. 

Quanto aos demais documentos apresentados pela Associação 

Tradicionalista Gaúcha Raízes do Sul, tenho que atendem ao exigido em Edital (itens 4.5.2 a 

4.5.11), estando esta apta a executar o objeto pretendido no Chamamento Público nº 003/2017. 

 

ASSOCIAZIONE TRIVENETA DI LUZERNA: 
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Descrição da atividade Forma de execução Início Término 

Dança Folclórica Italiana 

- Introdução da dança folclórica 

italiana, levando aos alunos: breve 

histórico de como se construiu 

Associazione Triveneta di Luzerna e 

os objetivos advindos dessa parceria 

com o Município. 

- Fomentar a história da dança 

folclórica italiana. 

17/07/2017 30/07/2017 

Dança folclórica Italiana 

Ensinar aos alunos as diversas 

modalidade de dança italiana. 

- Tarantela e suas variantes regionais 

Italianas 

- Polca Italiana 

- Projeções folclóricas Italianas. 

Ensaios para apresentações 

culturais. 

17/07/2017 31/12/2017 

Desfile comemorativo ao 

aniversário do município 

Participação dos grupos no desfile 

comemorativo ao aniversário do 

município, que consta no calendário 

oficial de eventos do município de 

Luzerna (SC) e corresponde a 

contrapartida da entidade. 

À definir À definir 

Desfile cívico da 

Independência 

Participação dos alunos dos 

membros da Associazione Triveneta 

di Luzerna, para enriquecer o desfile 

de 7 de setembro, evento que 

consta no calendário oficial de 

eventos do município de Luzerna 

(SC) e corresponde a contrapartida 

da entidade. 

À definir À definir 

Apresentação do Natal 

Luz 

Participação dos alunos e de todos 

os membros da Associazione 

Triveneta di Luzerna, nas 

comemorações natalinas, com 

apresentação dos alunos, como 

forma de demonstrar à sociedade 

as atividades que a entidade 

desenvolve durante o período de 

parceria, o evento se dará em 

praça pública para apreciação dos 

munícipes de Luzerna (SC) e 

corresponde a contrapartida da 

entidade. 

À definir À definir 

 

A execução dessas atividades seguirá o Plano de Aplicação dos Recursos 

Financeiros, o qual nota-se que está coerente com o valor que será repassado à Entidade, uma 

vez que será utilizado para aquisição de lanches para os alunos cursantes das oficinas de 

danças (período de julho a dezembro/2017); confraternização com alunos das oficinas de 

danças e seus familiares e aquisição de figurinos aos alunos participantes das oficinas de danças 

italianas. 
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Quanto aos demais documentos apresentados pela Associazione 

Triveneta di Luzerna, tenho que atendem ao exigido em Edital (itens 4.5.2 a 4.5.11), sendo que a 

divergência acusada na Ata da Sessão 002/2017/PML, em relação à Ata de eleição do dirigente 

em exercício, foi sanada em 17 de julho de 2017, uma vez que a OSC citada apresentou a Ata 

da nova Diretoria eleita para o biênio 2016-2018. Dessa forma, a Associazione Triveneta di 

Luzerna encontra-se apta a executar o objeto pretendido no Chamamento Público nº 003/2017. 

 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL GERMÂNICA HEINRICH HACKER: 

 

Descrição da atividade Forma de execução Início Término 

Noite Cultural do Município de Luzerna 

no Esporte Clube Vitória em 04 de 

agosto de 2017 

Ensaio e apresentação. 17/07/2017 04/08/2017 

Apresentação no XIII Festival do Queijo 

e do Vinho na cidade de 

Concórdia/SC, no dia 12 de agosto de 

2017 

Ensaio e apresentação. 17/07/2017 12/08/2017 

Apresentação na XXIV Noite 

Germânica no Município de 

Luzerna/SC em 19 de setembro de 2017 

Ensaio e apresentação. 17/07/2017 19/08/2017 

Apresentação no Encontro Folclórico 

(Polentaço) de Salto Veloso/SC, em 09 

de setembro de 2017 

Ensaio e apresentação. 17/07/2017 09/09/2017 

Apresentação no Encontro Folclórico 

de Treze Tílias/SC em 23 de setembro 

de 2017 

Ensaio e apresentação. 17/07/2017 23/09/2017 

Apresentações na Tirolerfest em Treze 

Tílias/SC em 12 de outubro de 2017 
Ensaio e apresentação. 17/07/2017 12/10/2017 

Apresentação no Encontro Folclórico 

em Peritiba/SC no dia 21 de outubro de 

2017 

Ensaio e apresentação. 17/07/2017 21/10/2017 

Apresentação no Oktoberfest em 

Blumenau/SC nos dias 14 e 15 de 

outubro de 2017 

Ensaio e apresentação. 17/07/2017 15/10/2017 

Apresentação no Encontro Folclórico 

em Aratiba/RS no dia 11 de novembro 

de 2017 

Ensaio e apresentação. 17/07/2017 11/11/2017 

Apresentação no XIV Deutsche 

Volkdtanztreffen em Chapecó/SC no 

dia 25 de novembro de 2017 

Ensaio e apresentação. 17/07/2017 25/11/2017 

 

A execução dessas atividades seguirá o Plano de Aplicação dos Recursos 

Financeiros, o qual nota-se que está coerente com o valor que será repassado à Entidade, uma 

vez que será utilizado com transporte (fretamento de ônibus) dos alunos de Luzerna até às 

cidades onde acontecerão os eventos relacionados à cultura germânica, e retorno ao 

Município de Luzerna/SC. 
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Quanto aos demais documentos apresentados pela Associação Cultural 

Germânica Heinrich Hacker, tenho que atendem ao exigido em Edital (itens 4.5.2 a 4.5.11), 

estando esta apta a executar o objeto pretendido no Chamamento Público nº 003/2017. 

A pontuação final de cada OSC foi: 11 (onze) pontos para Associação 

Tradicionalista Gaúcha Raízes do Sul de Luzerna; 11 (onze) pontos para Associazione Triveneta di 

Luzerna; e 10 (dez) pontos para Associação Cultural Germânica Heinrich Hacker, conforme Ata 

da Sessão 002/2017/PML anexada ao Processo Administrativo.  

Ao final da análise, não encontramos nada que impeça a efetivação do 

Termo de Colaboração com a Associação Tradicionalista Gaúcha Raízes do Sul de Luzerna; 

Associazione Triveneta di Luzerna e Associação Cultural Germânica Heinrich Hacker, pois 

atendem aos critérios objetivos de seleção dos Projetos.  

Vale salientar que cabe à Comissão de Acompanhamento fiscalizar o 

processo administrativo, sendo que quando constatar algum descumprimento ao Edital 003/2017 

e a Lei 13.019/14, deve-se levar ao conhecimento do Gestor da Parceria para apuração dos 

fatos. 

Diante disso, observando-se a legalidade e o preenchimento dos 

requisitos legais, sugere-se o prosseguimento deste processo administrativo. 

 É o parecer. 

 

Luzerna(SC), 17 de julho de 2017. 

 

 

Débora Tais Menlak 
Presidente 

 

 

 


