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Parecer Técnico – Gestor da Parceria 

COM BASE NO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO EMITIDO PELA 

ORGANIZAÇÃO, NO RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO E 

MONITORAMENTO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELA 

ASSOCIAÇÃO 

 

P.A nº: s/n Secretaria/Órgão Gestor: Educação 

OSC: Centro de Tradições Gaúchas – CTG Alto da Querência  

Título do Projeto/Atividade/Serviço: ações de interesse público e recíproco em 

regime de mútua cooperação ente o Município de Anchieta e o Centro de Tradições Gaúchas 

– CTG Alto da Querência, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas a 

custear parte do valor investido no XXI Rodeo Crioulo, que tem como objetivo cultuar e 

ensinar as tradições gaúchas mantendo os costumes dos ancestrais oriundos dos sul do país. 

Esperando uma melhor educação dos jovens, convívio em família e a participação da 

sociedade nos eventos que divulgam e elevam o nome do município. 

Instrumento: Termo de Fomento Número: 004/2019 

 

Resultados alcançados e seus benefícios: 

O Centro de Tradições Gaúchas – CTG Alto da Querência, desenvolveu a ações propostas no 

Plano de Trabalho, realizando o evento com objetivo cultuar e ensinar as tradições gaúchas 

mantendo os costumes dos ancestrais oriundos dos sul do país. Esperando uma melhor 

educação dos jovens, convívio em família e a participação da sociedade nos eventos que 

divulgam e elevam o nome do município. 

 

Impactos econômicos ou sociais e o grau de satisfação do público alvo: 

As atividades desenvolvidas pelo “Centro de Tradições Gaúchas – CTG Alto da Querência”, 

são consolidadas no Município, com atuação a muitos anos na organização do tradicional 

Rodeio Crioulo, que realizou sua vigésima primeira edição, bem como em diversas 

atividades que matem a cultura e a tradição gaúcha no município, trazendo muitos visitantes 

nos eventos, elevando o nome do município e movimentando a economia local. 
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Conclusão Final do Parecer sobre a Execução do Objeto no Período 

Com base neste Parecer Técnico e no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 

homologado no período, bem como com base nos documentos apresentados na prestação de 

contas, conclui-se que a Prestação de Contas, no que se refere à execução do objeto, está 

APROVADA. 

 

 

Josemir Forgiarini 

Gestor da Parceria 

Anchieta/SC,  17 de janeiro de 2020. 
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