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Parecer da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação conforme chamamento
público nº 01/2019 (Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 6.238/2017)
A Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação reuniu-se para julgar as propostas
apresentadas conforme o chamamento nº 02/2019.
3.1.1 TERMOS DE FOMENTO
a) Repasse de recursos para área instrumental, com o valor de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por
ano, fomentando a integração entre grupos de pessoas, auxiliando no desenvolvimento musical,
social, intelectual, bem como auxiliando no combate a problemas vocais, respiratórios, reduzindo
sintomas de depressão e ansiedade;
- Foram apresentadas duas propostas pelas entidades Associazione Culturale Italiana di Sobradinho
e Associação Arte e Canto do município de Sobradinho, após a análise baseada nos critérios de
julgamento do item 7, as entidades obtiveram a pontuação total de 58 e 55, respectivamente.
b) Repasse de recursos para área da saúde, visando potencializar o desenvolvimento humano, por
intermédio do voluntariado organizado para a solução das demandas do combate a doenças graves,
com valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ano, conscientizando a sociedade acerca dos
cuidados com a saúde, importância do diagnostico precoce e rotina de exames, adoção de um modo
de vida saudável, bem como auxiliar pessoas acometidas da doença e seus familiares, dando suporte
técnico e psicológico;
- Foi apresentada proposta pela entidade Liga Feminina de Combate ao Câncer, após a análise
baseada nos critérios de julgamento do item 7, a entidade obteve a pontuação total de 66.
Encaminhe-se este parecer para divulgação no sitio oficial do município, conforme disposto no item
8.2.1, do edital.

O Município de Sobradinho - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site www.sobradinho.rs.gov.br no link Diário Oficial.
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Sobradinho, 16 de agosto de 2019.

__________________________________
MARISA GRACIELA LIMBERGER

__________________________________
RICARDO BERNARDI

___________________________
CLEVER ALISON ENGEL

O Município de Sobradinho - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site www.sobradinho.rs.gov.br no link Diário Oficial.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 2 de 2.

