
                              PLANO DE TRABALHO 
 

                              1- DADOS CADASTRAIS 
 

Nome da Entidade: 
 
Associação Tradicionalista José Benito de Bem Chiappetta  

CNPJ: 
 
05.811.269.0001-71 

Endereço:  
Est. Lavras/Bagé, nº 79 

Município:  
Lavras do Sul  

UF 
RS 
 

CEP 

97390-000 
 

DDD/Telefone 
         __ 

E-mail 
associacaojosebenito@gmail.com 

Conta Corrente 
060583040-6 
 

Banco 

Banrisul 

 

Agência  
720 

Subvenção 
? 

Data de constituição da Organização de Sociedade Cívil: 06/07/2002 

Responsável Institucional pela assinatura do termo de parceria: 

Nome:  
Valdeci Machado de Souza  

CPF: 560.513.790-53   
RG: 1038300776          
 

Cargo: Presidente 
 
 

Período do mandato: 2021/2023 

Endereço:  
                Ademar Chaves Teixeira nº190   CEP: 97390-000 

DDD/Telefone:   
       (55) 999226368 

   E-mail: valdecisouza-@hotmail.com 

Características da OSC: Divulgar e incentivar o tradicionalismo local e desenvolver a cultura 
gaúcha. 

Finalidade: Congregar as entidades Tradicionalistas do Município, visando a preservação da 
cultura gaúcha e a promoção de pesquisa, estudo, defesa e divulgação do patrimônio artístico 
cultural, valores éticos e morais do povo gaúcho. 

Histórico e área de atuação da OSC: Fundada com prazo indeterminado, atua na promoção 
de eventos tradicionalistas, envolvendo outras entidades. 

 

 



 

2.1- Nome do Projeto/ Atividade             2.2- Prazo de Execução 

Festejos Farroupilhas 2021 
Inicio:  
 13/09/2021 
 

Término: 
 26/09/2021 
 

      
                                                   2.3 – Objeto Geral 

      Os Festejos Farroupilhas é um dos maiores eventos de cunho cultural do nosso Estado e 
é de grande destaque no nosso Município. 
Tem como objetivo geral valorizar a cultura gaúcha, promovendo uma série de atividades 
voltadas ao tradicionalismo gaúcho, resgatando a história do Rio Grande do Sul, através de 
momentos culturais, utilizando-se de atividades típicas gaúchas como provas campeiras, 
músicas, culinárias, entre outros. Evento destinado ao incentivo do tradicionalismo e costumes 
regionais. 

                                                     2.4 – Público Alvo: 

Tradicionalistas, nativistas, simpatizantes do tradicionalismo, público em geral. 

                                                     2.5 – Objetivo da Parceria:  

Auxiliar com recursos financeiros a realização deste importante evento, que acontece 
tradicionalmente no mês de setembro. Evento que compõe várias atividades típicas do 
gaúcho, como shows nativistas, concursos de violão, gaita, tava, trova, melhor intérprete, 
comida campeira, desfile de 20 de setembro, rodeio, dentre outras. Integrar o homem do 
campo e o homem da cidade com os costumes campeiros e artísticos, promovendo e 
divulgando as culturas de nossa terra e do gaúcho em geral. 
Divulgar, incentivar e desenvolver o tradicionalismo e a cultura gaúcha. Este evento é 
promovido pela Associação Tradicionalista José Benito de Bem Chiappetta, que congrega 
todas as entidades tradicionalistas da cidade e PTG’S. 

2.6- Descrição da Realidade 

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Turismo, Industria e Comércio, 
Cultura e Esporte, tem feito parceria com a Associação Tradicionalista, para a concretização 
da Semana Farroupilha, este ano devido a pandemia a programação será na sede da 
Associação Tradicionalista e no Ibaré, a qual tem sido um sucesso nos últimos anos. 

2.7 – Impacto Social Esperado 

Incentivo ao crescimento econômico do Município visto que os amantes do tradicionalismo 
esperam ansiosamente por este evento, que incluem manifestações campeiras, culturais, 
artísticas, e desfiles a cavalo, que envolvem toda a comunidade, desta maneira o comercio 
local também ganha, pois comercializam produtos em grande demanda. 

 

2- PROPOSTA DE TRABALHO 



3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS 

 

Metas Etapa/ 
Fase 

Especificação     Indicador Físico        Duração 

Unidade Quantidade Início  Término 

  
1.1 

Contato com 
os associados 
para 
prorrogação da 
atual diretoria  

  Junho  Julho 

  
1.2 

Posse da 
diretoria para o 
biênio 
2021/2023 

  06 julho  06 Julho 

  
1.3 

Reunião das 
Entidades 
Tradicionalistas 

  Julho  Setembro 

  
1.4 

Reunião 
Chama Crioula  

  Julho  Agosto 

  
1.5 

Parceria com a 
Prefeitura  

  Junho  Outubro 

  
1.6 

Definição da 
programação, 
rondas e 
ordem dos 
desfiles 

  Agosto  Agosto 

  
1.7  

Provas 
artísticas e 
campeiras; 
Desfile 
tradicional; 
Rodeio 
Farroupilha  

  13/09 26/09 

  
1.8  

 Ibaré  
 Acampamento 
Farroupilha e 
desfile  

  25/09 26/09 

 



4- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

 

Meta  Ações 

 

1 
O Presidente da Associação José Benito de Bem Chiappetta se reúne 
com a equipe da Secretaria de Turismo e entidades tradicionalistas 
para conversarem sobre os preparativos dos Festejos Farroupilha. 

 

2 
Reunião com os cavalarianos da Chama Crioula, que informam em 
qual localidade irão buscar a chama crioula, quando, de onde, 
horário, previsão de retorno e o apoio que irão necessitar. 

3 
Nos anos anteriores foram feitos convênios com a Prefeitura, esse 
ano com a mudança da lei de convênios será feito uma parceria.  

4 

 
Ajustes da Programação Oficial dos Festejos Farroupilhas, definição 
das rondas e ordem que acontecerá o desfile do dia 20 de setembro 

 

5 
. De 13 a 20 de setembro acontecem os Festejos farroupilhas, com 
provas artísticas e campeiras, rodeio e desfile tradicional. 

 

6 
De 25 a 26 de setembro acontecem os Festejos Farroupilhas do Ibaré 
(segundo distrito) com acampamento farroupilha e desfile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Natureza da Despesa            Origem dos Recursos   
 
        Total 

       Especificações                 Concedente  

1- Troféus: (Rodeio, Galpão 
Crioulo e Desfile) 

 

R$ 2.040,00 

2- Sonorização das provas 
de galpão; Sonorização do 
Rodeio Farroupilha; 
Sonorização do show no 
Auditório Municipal de 
Sérgio Martins e grupo 
Tarumã; Transmissão das 
provas de galpão; 
Transmissão do show no 
Auditório Municipal de 
Sérgio Martins e grupo 
Tarumã; Sonorização do 
desfile farroupilha; 
Sonorização no 
acampamento Farroupilha 
no Ibaré, Sonorização do 
desfile no Ibaré.  
 

 

R$ 15.000,00 

3-  Segurança para 
monitoramento do uso 
correto da máscara e evitar 
aglomerações.  
 

  
 
R$ 3.880,00 

4- Lenha   

R$ 1.440,00 

          Total  

 

R$  22.360,00 

 

 

 

 

 

 

 



5- OBSERVAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO 

 

1- Apresentamos três cotações de Troféus, vencendo o de menor valor 

2- Apresentamos três cotações de sonorização, vencendo o de menor valor  

3- Apresentamos três cotações de segurança, vencendo o de menor valor. 

4- Apresentamos uma cotação, pois nesta cidade só existe uma empresa que fornece 

lenha por metro. 

 

 

6- Cronograma de Desembolso (R$0,00) 

 

Meta 1 

                       Mês de Setembro  

R$ 22.360,00 

 

MODO DE PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS  

- (30) Dias contados do recebimento do repasse mensal. 

- (30) Dias contados do término da vigência. 

 

 

Lavras do Sul, 10 de agosto de 2021 

 

                                          

                                   Valdeci Machado de Souza 
   Presidente da Associação Tradicionalista José Benito de Bem Chiappetta  

  

 

 


