
MU1 NICÍPIO DE IBl~IN'GA 
CNPJ nº 45.321.460/0001.-50 

DE.PARTAM-ENTO DE COM_PRAS E 
LICITAÇÕES 



000001 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA 000002 
RUA MIGUEL LANDIM, Nº 333 - CENTRO 

45.321.460/0001-50 

FICHA DO PROTOCOLO I PROCESSO 

NÚMERO: 0000009338 I 2019 TIPO: PROTOCOLO 

DATA: 25/11/2019 HORA: 14:03:44 RESPONSÁVEL: ESTELA M.CIONI 
PRAZO PARA ENTREGA*: 15 DIAS 

INTERESSADO: 000120 MARCOS APARECIDO RODAKEVISCK 
ASSUNTO 

PARCERIAS 3° SETOR 

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO Chave Web: 1P253A1411R 

PROTOCOLANTE: SECRETARIA DE CULTURA 

CPF do PROTOCOLANTE: 

RG do PROTOCOLANTE: 

DETALHES DO TRAMITE 

2019 

pag. 1 de 1 

ITEM 2 DATA TRAM.: 25/11/2019 Hora Tramite: RECEBIDO: 0 

SETOR ANTERIOR: PROTOCOLO 

SETOR DESTINO: 

RELATOR: 

DESCRICÃO DO PARECER 

SETOR ATUAL: DEPTO DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES 

PARECER: 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DEIBITINGA m. 000003 

SOLICITACAO DE INDICACAO DE EXISTENCIA PREVIA DE DOTACAO 
ORCAMENT ARIA PARA GEST AO DE PARCERIAS - TERCEIRO SETOR 

Ibitinga. 22/11/2019 

À Secretaria de Planejamento e Coordenação 

Considerando que a Lei nº 13.O19/14, de abrangência nacional, entrou em vigor em 23 de 
janeiro de 2016 para União. Estados e Distrito Federal, e aplicável a partir de 1° de janeiro de 
2017 aos Municípios e que a partir de então, as transferências voluntarias de recursos dos Entes 
Federados (União. Estados, Distrito Federal e Municípios) para as OSCs, deverá ser efetivada 
através de novos instmmentos jurídicos: Tenno de Fomento, Tenno de Colaboração e Acordo 
de Cooperação; 

Considerando que os fundamentos constantes no artigo 5° da Lei nº 13.O191 14 e a gestão 
publica democrática. a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência 
na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade. da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade. da eficiência e da eficácia; 

Considerando com base no Estudo de Viabilidade Técnica realizado pela Secretaria de 
Planejamento e Coordenação, o qual indicou que o município de Ibitinga possui uma 
peculiaridade dentre os municípios de médio porte de sua região, em termos de gestão das 
parcerias como Terceiro Setor, o qual possui em média 11 (onze) Organizações da Sociedade 
Civil - OSCs ativas nas diversas áreas, entre assistência social, saúde, educação. cultura e 
promoção social. 

Considerando a necessidade de estabelecer parcerias com estas organizações, em regime de 
mutua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e reciproco, mediante 
a execução de atividade ou de projeto expressos em tennos de colaboração, em termos de 
fomento ou em acordos de cooperação, tendo em vista mostrar-se mais eficiente e econômico 
para o município; 

Solicito com base no artigo 35 da referida Lei, a indicação expressa da existência de previa 
dotação orçamentária nesta secretaria, para que a mesma possa abrir processo de Chamamento 
Público. 

Atenciosamente 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 

Ibitinga, 22 de novembro de 2019 

Assunto: Resposta a Solicitação da Secretaria 
Prezado Secretário, 

Considerando o artigo 35 da Lei 13.019/14, indicamos, conforme solicitado, a 
existência de dotação orçamentaria nesta secretaria a fim de abe1tura de processo de 
chamamento publico/parceria que onerará o orçamento de 2020. 

021000 SECRETARIA DA CULTURA 
13.392.0011.2535.0000 - Fomento a Arte e a Cultura 
3.3.50.43.00- 01.110.000- Subvenções Sociais 

Encaminhe-se à Secretaria de Cultura a fim de que apresente o Termo de Referência à 
Secretaria de Administração e ao Gabinete da Prefeita. 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÃNCIA TURÍSTICA 

DEIBITINGA 

Assunto: Apresentação de Tem10 de Referência 

Prezado Secretário de Administração 

liiooooos 

Ibitinga, 25 de novembro de 2019 

Considerando a Lei 13.019114, indicamos, conforme solicitado pela Secretaria de 
Planejamento, o presente Termo de Referência para gestão das parcerias da Secretaria de 
Cultura. 

OBJETO 

Desenvolvimento de serviços, atividades ou ações para toda a população do município 
de lbitinga, dentro dos limites pedagógicos e operacionais da entidade, voltadas à formação e 
promoção da diversidade cultural de Ibitinga além do fomento às práticas artísticas e culturais, 
determinantes para o exercício da cidadania. 

JUSTIFICATIVA DO OBJETO 

A cultura é um conjunto de todo ser e fazer humano em uma sociedade em um 
determinado período, ou seja, podemos compreender a cultura como a expressão coletiva do 
homem no contexto social onde atua e estabelece suas relações. 

A cultura é o resultado de como o ser humano se comunica, interpreta e reflete sua 
vivência em um determinado contexto, seja pela música, dança linguagem, moda, artes, 
alimentação, comportamentos, consumo, lazer e tradições. 

Com base no Plano Nacional de Cultura (PNC) criado pela Lei nº 12.343, de 2 de 
dezembro de 20 l O, que é um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e metas 
que devem orientar o poder público na formulação de políticas culturais, previsto no artigo 215 
da Constituição Federal, o município de Ibitinga através da Secretaria Municipal de Cultura 
avança na democratização do acesso à cultural. 

Para tanto, os projetos apresentados pelas OSCs precisam estar enquadrados nos 
seguintes eixos: 

A - Realização de ações ligadas à promoção da cultura que tenham como foco a 
democratização do acesso à música; 

B - Formação cultural, desenvolvimento e promoção das diferentes linguagens no 
campo das artes: música, dança, teatro, artes visuais e outras. 
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PREFEITURA MUN!CíPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 81000006 
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CritériOS de Julgamento Metodologia de Pontuação 

1 

(A) Adequação da proposta aos objetivos do ! . .,. Grau pleno de adequação (até 
edital em que se insere a parceria: a 11 O pontos); 
proposta revela . l - Grau satisfatório de adequação 
adequação da normatlva preconizada no J (até 5 pontos); 
Plano Nacional de Cultura. 1 - Não atendimento ou 

1 

(B) Informações sobre as atividades a serem - Grau pleno de adequação (até 
executadas, metas a serem atingidas e os 10 pontos); 
indicadores que aferirão o seu ! -Grau satisfatório de adequação 
cumprimento: a (até 5 pontos); 
proposta detalha as atividades, metas a i - Não atendimento ou 
serem atingidas e indicadores de seu 1 atendimento insatisfatório do 
cumprimento. l requisito de adequação (O.O). 

(C) Apresentação do cronograma para a 
execução das atividades: a 
proposta vem acompanhada de 
cronograma de execução contemplando 
todas as atividades a serem desenvolvidas 
no âmbito do ajuste a ser celebrado. 

: - Grau pleno de adequação (até 
10 pontos); 
- Grau satisfatório de adequação 
(até 5 pontos); 

1 - Não atendimento ou 

1

1 
atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (O.O). 

(D) Informações sobre a equipe a ser alocada t 
para o desenvolvimento das atividades: a ~ Grau pleno de adequação (até 

a equipe que será disponibilizada para as - Grau satisfatório de adequação 
proposta contém informações precisas sobre 110 pontos); . 

atividades relativas ao programa social (até 5 ponto.s); . 
objeto da parceria, indicando a qualificação ~- NãC? atenc:J1mento o~ ~tend1mento 
profissional, as atribuições e msat1sfatóno do requ1s1to de 
responsabilidades das diversas áreas, além. dequação (O.O). 
do número de pessoas que será empregado e1 
o critério de distribuição de pessoal para a 
execução das atividades inerentes ao ajuste ªI 
ser formalizado. 1 

(E) Contrapartida Social da OSC: a OSC 
oferece contrapartida em serviços. 

1 

1
1_ Grau pleno de adequação (até 
,10 pontos); 
i- Grau satisfatório de adequação 
j(até 5 pontos); 
,_ Não atendimento ou atendimento 
'insatisfatório do requisito de 
iadequação (O.O). 

Pontuação Max. 
Por item 

30 pontos 

20 pontos 

20 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TUJúSTICA DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP -14.940-lU 
telefone (16) 3352-7000 /Faz (16) 3352-7001 
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ 45.321.460/0001-50 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DEIBITINGA &iocooo'7 

(Ft-Malidade oferece em sua contrapartida 
soGial ações desçentralizadas de sua s~de 
~,eracional. 

1 Grau pleno de adequação (até 
110 pontos); 
~ Grau satisfatório de adequação 
j(até 5 pontos); 

1

- Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório do requisito de 
,adequação (O.O). 

VALOR E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

10 pontos 

O valor global para o financiamento do projeto enquadrado no presente termo de 
referência com recursos da Secretaria Municipal de Cultura, será de R$ 455.909,34 
(quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e nove reais e trinta e quatro centavos) para 11 
(onze) meses de execução do projeto, divididos entre os dois eixos. 

Eixo A - Realização de ações ligadas à promoção da cultura que tenham como foco a 
democratização do acesso à música ........................................................................ R$ 187.466,40 

Eixo B - Formação cultural, desenvolvimento e promoção das diferentes linguagens no 
campo das artes: música, dança, teatro, artes visuais outras .................................. .. R$ 268.442,94 

Encaminhe-se, para análise e parecer, à Secretaria de Administração o presente Termo 
de Referência e posteriormente à Secretaria de Assuntos Jurídicos e ao Gabinete da 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA ªººººª 
Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga SEMCT nº 008/2019 

A Prefeitura de lbitinga, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, com fulcro na Lei 

federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, toma público o presente Edital de 

Chamamento Público visando à seleção de projetos a serem financiados integralmente com recursos 

da pasta, dentro dos limites estabelecidos pela Legislação Municipal, para vigência no exercício de 

2019 e apresentado por organizações da sociedade civil sediadas neste município, interessadas em 

celebrar Termo de Fomento, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades ou ações culturais 

ligadas à cultura e à arte no termos Lei Federal 

n.0 12.343, de 2 de novembro de 2010 que Institui o Plano Nacional de Cultura - PNC. 

1. PROPÓSITO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

1 . 1 . A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para celebração de 

parcerias com a Prefeitura de lbitinga, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, com 

organizações da sociedade civil (OSCs) sediadas neste município, mediante formalização de termos 

de fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, envolvendo a 

transferência de recursos financeiros das dotações orçamentárias da pasta, dentro dos limites 

estabelecidos pela Legislação Municipal, para vigência no exercício de 2020, conforme condições 

estabelecidas neste Edital. 

1.2. Entende-se por propostas os projetos que abranjam atividades ou ações a serem desenvolvidas 

em determinado período de tempo, limitado a 11 (onze) meses, e que envolvam o desenvolvimento 

de atividades ou ações culturais ligadas à cultura e à arte no termos Lei Federal n.0 12.343, de 2 de 

novembro de 2010 que Institui o Plano Nacional de Cultura - PNC, em conformidade com as 

Políticas Públicas de Cultura da cidade de lbitinga e que sejam inovadoras ou complementares a 

essas políticas. 

1.3. O projeto selecionado será financiado exclusivamente com recursos da dotação orçamentaria da 

pasta, dentro dos limites estabelecidos pela Legislação Municipal, para vigência no exercício de 

2020. 

2. OBJETO 

2. 1. A parceria a que alude o item 1 terá por objeto o desenvolvimento de serviços, atividades ou 

ações para toda a população do município de Ibitinga, dentro dos limites pedagógicos e 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA lJ1000009 

operacionais da entidade, voltadas à formação e promoção da diversidade cultural de lbitinga além 

do fomento às práticas artísticas e culturais, determinantes para o exercício da cidadania. 

3. FUNDAMENTOS 

A cultura é um conjunto de todo ser e fazer humano em uma sociedade em um determinado período, 

ou seja, podemos compreender a cultura como a expressão coletiva do homem no contexto social 

onde atua e estabelece suas relações. 

A cultura é o resultado de como o ser humano se comunica, interpreta e reflete sua vivência em um 

/"'"'. determinado contexto, seja pela música, dança linguagem, moda, artes, alimentação, 

comportamentos, consumo, lazer e tradições. 

Com base no Plano Nacional de Cultura (PNC) criado pela Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 

201 O, que é um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e metas que devem orientar 

o poder público na formulação de políticas culturais, previsto no artigo 215 da Constituição Federal, 

o município de Ibitinga através da Secretaria Municipal de Cultura avança na democratização do 

acesso à cultural. 

Para tanto, os projetos apresentados pelas OSCs precisam estar enquadrados nos seguintes eixos: 

A - Realização de ações ligadas à promoção da cultura que tenham como foco a democratização do 

acesso à música; 

B - Formação cultural, desenvolvimento e promoção das diferentes linguagens no campo das artes: 

música, dança, teatro, artes visuais e outras. 

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

4.1. Poderão participar deste Chamamento Público: 
a) as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, 

inciso 1, alíneas "a" e "c", da Lei federal nº 13.019, de 2014 (com a redação dada pela Lei nº 

13 .204, de 2015) sediadas no município de Ibitinga à no mínimo 2 (dois) anos comprovadamente. 

s. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO 

5.1. Para a celebração do termo de fomento, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURíSTICA 

DEIBITINGA liioooo10 

relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 

33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de 

dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de 

igual natureza que preencha os requisitos da Lei federal nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social 

seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 

2014); 

e) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de 

acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

d) possuir, no mínimo, 2 (dois) anos de existência no município de Ibitinga, com cadastro ativo, 

comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com 

base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea "a", da Lei 

federal nº 13.019, de 2014); 

e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano (art. 33, inciso V, alínea "b", da Lei federal nº 

13.019, de 2014); 

t) possuir condições materiais, abrangendo recursos humanos, para o desenvolvimento do objeto da 

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação 

com recursos da parceria, tudo a ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, 

conforme Anexo V - Declaração sobre Condições Materiais; 

g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas (art. 33, caput, inciso V, alínea "c", da Lei federal nº 13.019, 

de 2014); 

h) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida 
ativa e trabalhista (art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014); 

i) cópia do estatuto registrado e eventuais alterações (art. 34, caput, inciso III, da Lei federal no 
13.019. de 2014); 

j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 

atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF de cada um deles (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei federal nº 13.019, de2014); 

k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento 

hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, caput, inciso VII, da Lei 
federal nº 13.019, de 2014); 

1) não esteja regulannente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 

território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

m) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, 
inciso II, da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

n) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 

órgão ou entidade da Administração Pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos 

cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 

exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 

referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 

políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e§§ 5° e 6º, da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

o) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se 

foi sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, 

ou foi reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver 

pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso N, da Lei federal nº 

13.019, de 2014); 

p) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, 

caput, inciso VI, da Lei federal nº 13.019, de 2014). 

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

6.1. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha, nos últimos 5 (cinco) 

anos, mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações sociais da sociedade civil 

participantes do Chamamento Público (art. 27, § 2º e 3°, da Lei federal nº 13.019, de 2014). 
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6.2. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do 

processo de seleção. 

6.3. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por 

membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de 

novo Edital (art. 27, § 2º e 3°, da Lei federal nº 13.019, de 2014). 

6.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico 

de especialista (parecerista) que não seja membro desse colegiado. 

6.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 

autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para 

esclarecer dúvidas e omissões, observados, em qualquer situação, os princípios da isonomia, da 

impessoalidade e da transparência. 

6.6. A Comissão de Seleção é um órgão colegiado destinado a processar e julgar o referido 

chamamentos público, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a 

participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do 

quadro de pessoal da administração pública. 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7 .1. O processo de seleção observará as s guinte.s etapas: 
;,;,- .. ~.ft, .' ~~-;. :.,;.:~ 

ETÂPA DE "CRIÇÂO DA El'AP A 

I Publicação do Edital de Chamamento Público 

1 

2 \ Envio das propostas 

1 Publicação da Lista de Propostas Apresentadas/ 
3 · Protocoladas 

DA'IAS 

26 de Novembro de 2019 

De 27 de Novembro de 
2019 a 30 de Dezembro 

de 2019 

07 de Janeiro de 2020 

1 

Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de 
4 Seleção. 

De 08 a 14 de Janeiro de 2020 
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5 Divulgação do resultado preliminar 

6 Prazo para interposição de Recurso 

7 Divulgação do resultado final 

8. Início das assinaturas dos Termos de Fomento 

7 .2. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 

15 de Janeiro de 2020 

De 16 a 20 de Janeiro de 2020 1 

21 de Janeiro de 2020 

• A partir do dia 22 de Janeiro de 
2020 

7.2.1. Publicado o Edital no Diário Oficial do Município, o mesmo será divulgado no sítio 

eletrônico da Prefeitura Municipal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista 

para o encerramento do prazo para a apresentação das propostas, nos termos do artigo 26 da Lei 

federal nº 13.019, de 2016. 

7.3. Etapa 2: Envio das propostas pelas organizações da sociedade civil: 

7.3.1. As propostas deverão ser apresentadas separadamente, sendo um para cada eixo constante no 

item 3 deste edital até o dia 03 de Janeiro de 2019, das 9h às 1 lhe das 13h às 18h, em envelope 

lacrado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Ibitinga, localizada na Rua Miguel 

Landim, 333 - centro, contendo os seguintes dizeres: 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento lbitinga SEMCT 008/2019 

Proposta de Plano de Trabalho 

( ) Eixo A - Democratização do acesso à música ( ) Eixo B - Formação cultural 

Razão Social do Proponente: 

CNPJ do Proponente: 

Nome do Projeto: 

7.3 .2 A proposta deverá ser encaminhada em uma única via, impressa em papel A4, com todas as 

folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal do 

proponente. Também deve ser entregue uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da proposta. 

7 .3 .3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim 
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como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente 

solicitados pela Comissão de Seleção. 

7.3.4. Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta. 

7.3.5. As propostas deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos, observadas as demais 

orientações constantes do Anexo I: 

a) identificação do Proponente, endereço completo da sede, CNPJ, data da constituição da entidade 

(se o caso), telefone fixo, e-mail e finalidade estatutária (quando cabível), bem como o nome, RG, 

r---. CPF, endereço residencial completo do representante legal da OSC, telefone fixo e e-mail do seu 

representante legal; 

b) descrição dos objetivos gerais e específicos do projeto, inclusive com indicação das ações e 

atividades de acordo com o Plano Nacional de Cultura - Lei federal nº 12.343, de 2 de dezembro de 

2010; 

c) relação das atividades que serão executadas, metas a serem atingidas e indicadores que aferirão o 

seu cumprimento; 

d) cronograma de execução das atividades; 

e) informações sobre a equipe a ser alocada para o desenvolvimento das atividades, indicando a 

qualificação profissional, as atribuições e responsabilidades das diversas áreas, além do número de 

·,,.....,-:. pessoas que será empregado e o critério de distribuição de pessoal; 

f) indicação do valor global anual do plano de trabalho e seu detalhamento mensal em planilhas; 

g) cronograma de desembolso financeiro; 

7.4. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 

7.4.l. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as 
propostas apresentadas. A análise e julgamento de cada proposta será realizada pela Comissão de 

Seleção, que terá total independência técnica. 

7.4.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido no item 7 .1 para conclusão do julgamento 
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das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção. 

7.4.3. As propostas deverão conter informações que atendam aos critérios de julgamento 

estabelecidos na Tabela constante no item 7.4.4. 

7.4.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento 

apresentados no quadro a seguir: 

Critérios de Julgamento 

(A) Adequação da proposta aos 
objetivos do edital em que se insere 
a parceria: a proposta revela 
adequação da normativa 
preconizada no Plano Nacional de 
Cultura. 

(B) Informações sobre as 
atividades a serem executadas, 
metas a serem atingidas e os 
indicadores que aferirão o seu 
cumprimento: a proposta detalha 
as atividades, metas a serem 
atingidas e indicadores de seu 
cumprimento. 

Metodologia de Pontuação 

- Grau pleno de adequação 
(até 10 pontos); 
- Grau satisfatório de 

' adequação (até 5 pontos); 
1-Não atendimento ou 

J 

~ - Grau pleno de adequação 
1 (até l O pontos); 
1 - Grau satisfatório de 

adequação (até 5 pontos); 
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório 
do requisito de adequação 
(O.O). 

(C) Apresentação do cronograma - Grau pleno de adequação 
para a execução das atividades: a (até 10 pontos); 
proposta vem acompanhada de - Grau satisfatório de 
cronograma de execução adequação (até 5 pontos); 
contemplando todas as atividades a 1 - Não atendimento ou 
serem desenvolvidas no âmbito do atendimento insatisfatório 
ajuste a ser celebrado. do requisito de adequação 

i (O.O). 

Pontuação Max. Por 
item 

30 pontos 

20 pontos 

20 pontos 
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(D) Informações sobre a equipe a 
ser alocada para o 
desenvolvimento das atividades: a 
proposta contém informações 
precisas sobre a equipe que será 
disponibilizada para as atividades 
relativas ao programa social 
objeto da parceria, indicando a 
qualificação profissional, as 
atribuições e responsabilidades 
das diversas áreas, além do 
número de pessoas que será 
empregado e o critério de 
distribuição de pessoal para a 
execução das atividades inerentes 
ao ajuste a ser formalizado. 

(E) Contrapartida Social da OSC: 
a OSC oferece contrapartida em 
serviços. 

(F) A entidade oferece em sua 
contrapartida . social ações 
descentralizadas de sua sede 
operacional. 

- Grau pleno de adequação 
(até 10 pontos); 

1 - Grau satisfatório de 
adequação (até 5 

1 pontos); 

1 
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório 
do requisito de adequação 
(O.O). 

1 

1 

- Grau pleno de adequação 
(até 10 pontos); 
- Grau satisfatório de 
adequação (até 5 
pontos); 

1 - Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório 
do requisito de adequação 
(O.O). 

- Grau pleno de adequação 
(até 10 pontos); 

J - Grau satisfatório de 
adequação (até 5 
pontos); 
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório 
do requisito de adequação 

1 (0:92.'. ''"º" 

10 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

7.4.5. As propostas serão classificadas em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total 
obtida com base na Tabela do item anterior, assim considerada a média aritmética das notas 

lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de 

julgamento. 
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7.4.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior 

pontuação obtida no somatório do critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o 

desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, no somatório dos 

critérios de julgamento (B) e (C). Caso essas regras não solucionem o empate, a questão será 

decidida por sorteio. 

7.5. Etapa 4: Divulgação do Resultado. A administração pública divulgará o resultado do processo 

de seleção no Semanário Oficial do Município e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de 

Ibitinga: http://www.ibitinga.sp.gov.br 

(', 8. DOS RECURSOS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

8.1 . O valor global para o financiamento do projeto enquadrado no presente edital com recursos da 
Secretaria Municipal de Cultura, será de R$ 455.909,34 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil 
novecentos e nove reais e trinta e quatro centavos) para 11 (onze) meses de execução do projeto, 
divididos entre os dois eixos constante no item 3 do presente edital: 

Eixo A - Realização de ações ligadas à promoção da cultura que tenham como foco a democratização 
do acesso à música ....... .. .. ................ .. ... ...... ........ ... ........ ....... .... ... ....... .. .. .. ................. .. ..... . R$ 187 .466,40 

Eixo B - Formação cultural, desenvolvimento e promoção das diferentes linguagens no campo das 
artes: música, dança, teatro, artes visuais outras .. ..................... ........ .......................... ....... . R$ 268.442,94 

021000 SECRETARIA DA CULTURA 
13.392.0011.2535.0000 - Fomento a Arte e a Cultura 
3.3.50.43.00- 01.110.000- Subvenções Sociais 

8.1. Cada instituição poderá participar com até dois projetos, sendo um para cada eixo constante no 

item 3. 

8.2. As OSCs participantes do presente edital, não poderão concorrer simultaneamente em outros 

editais publicados no mesmo mês. 

9. DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

FOMENTO 

9.1. As OSCs deverão comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso Ido caput do 
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art. 2°, nos incisos 1 a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei federal 

nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 

do referido diploma legal, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes 

documentos no ato da entrega do projeto: 

I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no 

art. 33 da Lei federal nº 13.019, de 2014; 

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio 

eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da 

,,,--.... sociedade civil existe há, no mínimo, dois anos com cadastro ativo; 

lII - comprovante(s) de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de 

natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, consistente(s) em 

atestado(s) ou instrumento(s) de parceria(s) firmado(s) com órgão(s) ou entidade(s) da 

administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade 

civil; 

IV - comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal; 

V - certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual; 

VI - certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

,,,-..., VII - certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

VIU - certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

IX - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o 

estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da 

cai1eira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada umdeles; 

X - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço 

por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 

XI - declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a 
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OSC atende aos requisitos para celebração do termo de fomento e que a entidade e seus dirigentes 
não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, conforme 
modelo constante do Anexo III; 

XII - declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção de 
condições materiais por parte da OSC para a execução do termo de fomento ou sobre a previsão de 
contratar tais recursos, conforme modelo constante do Anexo IV; 

XIII - declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de agentes 
políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da 
Administração Pública celebr~te, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, 
até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, conforme modelo constante do Anexo 

~ V; 

XIX declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela 
OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça 
cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública 
celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em 
linha reta, colateral ou por afinidade, conforme modelo constante do Anexo VI. 

XX - ata de eleição do quadro dirigente atual. 

9.12 No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de ajuste, a 

Administração Pública municipal deverá consultar ou validar as Certidões Negativas de Débitos -

CNDs apresentadas. 

9.13. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou se constate evento 

que impeça a celebração ou, ainda, quando certidões em nome da proponente estiverem com prazo 

de vigência expirado e novas não estiverem disponíveis eletronicamente, a organização da 

sociedade civil ou Município interessado será comunicado do fato e instado a regularizar sua 

situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da avença. 

9.1.4. Na hipótese de, após o prazo para regularização de documentação, a OSC selecionada que 

não atender às exigências previstas no Edital será desclassificada. 

9.2. Etapa 5: Divulgação do resultado final do Chamamento Público para celebração da parceria, 
seguida da abertura de prazo para interposição de recursos. Nesta Etapa, será divulgado no 

Semanário Oficial do Município e na página do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Ibitinga: 

http://www.ibitinga.sp.gov.br o resultado do Chamamento Público, relacionando-se as OSCs cujos 
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9.2. l. Divulgado o resultado do Chamamento Público, os demais participantes do certame poderão 

interpor recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da divulgação. 

9.2.2. A petição de recurso observará os seguintes requisitos: 

1 - será dirigida à Comissão de Seleção e protocolada no local e endereço indicados no item 7.3.1 

deste Edital; 

II - trará o nome, qualificação e endereço da recorrente; 

III - conterá exposição clara e completa das razões do inconformismo. 

9.3 . Etapa 6: Parecer do órgão técnico, homologação do resultado do Chamamento Público e 

assinatura do instrumento de parceria. A celebração do termo de fomento dependerá da adoção das 

providências previstas na legislação de regência, dentre elas a emissão do parecer técnico a que se 

refere o artigo 35, inciso V,da Lei federal nº 13.019, de 2014. A celebração do termo de fomento 

dependerá da aprovação do Plano de Trabalho por parte da Comissão de Seleção. 

9.3. l . O selecionado será, então, notificado a comparecer, por intermédio de seu representante legal, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para assinatura do Termo de Fomento. 

9.3.2. Celebrado o Termo de Fomento, o (a) secretário (a) da Secretaria Municipal de Cultura 

convocará a Comissão de Monitoramento e Avaliação e designará o respectivo gestor (art. 20, 

incisos VI e XI da Lei federal nº 13.019, de2014). 

10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 

10.1 A parceria a ser celebrada terá vigência de até 11 (onze) meses. 

10.2. Assinado o Termo de Fomento, será providenciada a publicação do respectivo extrato no 

Semanário Oficial do Município, observando-se, de outra parte, o disposto no artigo 1 O e no 

parágrafo único do artigo 11 da Lei federal nº 13.019, de 2014, quando couber. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus 

anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 1 O (dez) dias da data-limite para 
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11.2. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. Os 

esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção. 

11.3. Eventual modificação no Edital, decorrente de pedido de esclarecimento, ensejará divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original, estendendo-se o prazo inicialmente estabelecido 

somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

11.4. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão decididos pela 

Secretaria Municipal de Cultura, observadas as disposições legais e os princípios que regem a 

Administração Pública. 

1 1.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer etapa do processo de seleção. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação 

da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato 

às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. A par disso, 

caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar 

ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 

73 da Lei nº 13.019, de 2014, às OSCs. 

11.6. A Administração Pública municipal não cobrará dos participantes taxa para participar deste 
Chamamento Público. 

11.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas 

correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade dos 

participantes do certame, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da 

Administração Pública municipal. 

11.8. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo 1- Plano de Trabalho 

Anexo II - Planilha Orçamentária e Cronograma de Desembolso 

Anexo III - Declaração de ciência e concordância da OSC; 

Anexo IV - Declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção de 
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condições materiais por parte da OSC; 

m fü10022 

Anexo V - Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de agentes 

políticos de Poder; 

Anexo VI - Declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, 

pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público; 

Anexo VII - Oficio de envio / checklist 

Ibitinga, 26 de Novembro de 2019. 

~~ 
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES 

Prefeita Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURíSTICA DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - lbitinga/SP -14.940-112 
telefone (16) 3352-7000 I Fax (16) 3352-7001 
w-.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ 45.321.460/0001-50 



Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga 

SEMCT 008/2019 Ü('0023 
PLANO DE TRABALHO 

1 IDENTIFICAÇÃO 

A NOME DO PROJETO: 

B ÁREA DE ATUAÇÃO: 

2 1 INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO 

Nome: 

CNPJ nº: 

Endereço: Nº: J Complemento.: 

Bairro: Cidade: Estado: 1 CEP: 

Telefone: Fax: E-mail: 

Endereço Internet: 

Nome Técnico pelo Projeto: 

Telefone: Fax: E-mail: 

3 RESUMO DAS INFORMAÇÕES 

A Local/Endereço e/ou Região de Atuação do Projeto: 

B Objetivo Geral: 

e Resumo do projeto: 

D Nº de beneficiários (direto) atendidos: 

E Custo total: 

F Duração do projeto (nº meses): 

G Custo per capta/mês 



1. Identificação do projeto: 

1.1. Instituição proponente: 

1.2 CNPJ: 

1.3 Banco: 001 - Banco do Brasil 

1.6 Site: 

1. 7 Certificações: 
CRCE ( ) CEBAS ( ) 

1.4 Agência: 

Utilidade Pública Estadual ( ) Utilidade Pública Municipal ( ) 
CMAS ( ) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

1.5 Conta: 

Adolescente ()Conselho Municipal de Cultura ( ) Conselho Municipal de 
Educação ( ) 

1.8 Nome do Responsável legal: 

1.9 RG: 1.10 Órgão Expedidor: 

l. Histórico da organização 

2. Justificativa 

3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

4. Abrangência Geográfica 

5. Objetivos do Projeto 

5.1. Objetivo Geral 

5.2. Objetivo (s) Específico (s) 

6. Beneficiários - público alvo a ser abrangido 

6.1. Beneficiários Diretos (especificar) 



6.2. Beneficiários Indiretos (especificar) 
0C0025 

7. Metodologia 

8. Resultados Esperados 

9. Processo de Monitoramento e Avaliação 

Processo de Monitoramento e Avaliação (indicadores qualitativos e quantitativos) 

Resultado(s) Indicadores Indicadores Meios de 
qualitativos quantitativos Verificação 

10. Recursos Humanos: 

Nº de Vínculo 
Formação Função no projeto horas/ (CLT, prestador 

Profissional 
semanal serviços, 

(cargo) voluntário) 

\\ 

~~ 



0('0026 
11. Cronograma de execução do projeto (especificar mês a mês as atividades 

i desenvol'::'i~as..__ _____________________________ __._ __ 

Atividades/Mês 

Plano de 
Trabalho 

Anual 

1 ! 2 l 3 
1 

4 5 6 7 8 9 10 11 

-~li- 1 . 1 i 
............ - ... ·--· .. ·-····-·-·-· .. ···-·-·--·--·-·-----··-----·-f- ' ! ! i 1 l 1 

................................. -....... -...................... --.......... -... ·--... -··· . -- ·-.. ···-·---L .. _J .... \. J_ ..... i1l ........... l, .......... __ ..... --~-·-··-··-l·-·······-·: ... j ___ J1-~~~-~ 
i i 1 1' i i ! 

.__L_ ! i 
t i -t ' 1 i 1 
i 1 ' i i 1 1 

------·-··-···········-·-~~~ 1-=r:=11t +t-t=t= ... --.. ··--·-·-·····-·----·-·----······ ·-··-··· .. ·----·t .--r --i-r-·--t--·-r·----

.. --.L.R ..... _ ........ ht. ...... -.. 
i ! --- ···--·t-· 

l ! i l 1 1 1 --- ---·- .................... _._ ................................ -·-·· .. ----.. -·--_ .. ·-·-····· .. ·--·-····--·-··-·-·--··-··--1-.·--+-----t1·-·---1· .......... l--1-----· ---1·--·-r-·-1---r--· 
_L _J _, __ . ..L__ ! 1 ·'--'--· 

Ibitinga, xx de xxxxxxxxx de 2019 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Cargo / Função do Representante 



1 - 2 - Item 
Nº 

1. 1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

Subtotal 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

i Subtotal 

1 

3.1 

1 

3.2 

3.3 

3.4 

( Sub_total .. 

1 

4.1 

1 

4.2 

4.3 

~ 
4.4 

\ C::11hfnf~I 

3 - Detalhamento 

Planilha Orçamentária 

1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe 
Técnica 

3 -
Quant. 

4 -
Unidade 

2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

5 -
Dura ão 

6 - Valor 
Un 

l\) 
4 - Uniformes - Despesas com Uniformes/ ~ 

Camisetas 

1 1 1 1 1 



) 

5.1 
5.2 

5.3 

5.4 

Subtotal r· 

Subtotal 

) 

5 - Divulgação - Despesas com Materiais de 
Divulqação 

6-Adminisuação - Despesas Administrativas e Ttação e rtas 1 1 

7 - Manutenção - Despesas de Manutenção 
Administrativa 

1 1 1 1 

Nome completo do representante legal 
Cargo I Função 

TOTAL PROJETO 

lbitinga, xx de xxxx: 

o 
··~ .... 
C> 
o 
l\) 
cc 



) ) 
t::a1ta1 ae t,;namamento t-'uo11co para 1 ermo oe romento IOltlnga ~t::Mt,; 1 n° uu~1:.wu1 

•.. ~·-- -- ~ 

Cronograma de D~embolso 

1 - Nº 2 - Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês4 Mês 5 

-----~·- ---- ··-- -· --------·~-----
1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica . 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 
1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

Subtotal ... 
2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

2.1 

2.2 

2.3 
2.4 

2.5 

' Subtotal 

'Subtotal 

1 

----~ 

Mês 6 7 -Total 

---------
R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

RS 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 0,00 

R$ 0,00 : 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

RS 0,00 

R$ 0,00 

-- ........ -,.,,,--,_., 
; R$ o,oo i 

-~-----·..,_) 

1 '~~ ;R$ 0,00 i 

C> .-. -o 
o 
l\) 

e.o 



) ) 

t:a1ta1 ae l,;namamento t-'ut>11co para 1 ermo ae t-omento lt:Htinga ~t:Ml,; 1 n° UUH/lU1~ 

4 - Uniformes - Despesas com Uniformes/ Camisetas 

1 4 .1 1 

Subtotal 
- - -·-- -·---- L -

Subtotal --- L 

Subtotal 
~--

7 - Manutençã,- Despesas r Manutençr Adm;n;strat;va 

Subtotal 

TOTAL PROJETO 

2 

R$ 

1 
R$ 

1 
IR$ 

I~ 

0,00 

0,00 . 

0,00 

0,00 ' 

0,001 

o .... ) 
e 
o 
(.V 

o 



26 de novembro de 2019 
À Prefeitura Municipal de lbitinga 
Secretaria Municipal de Cultura 

OP0031 

Assunto: Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento lbitinga SEMCT 008/2019 
Referente: (inserir o nome do projeto) 

De acordo com o que preconiza o artigo 7.3.1 do presente edital, 

encaminhamos o respectivo projeto de proponência da (o) nome do proponente: 

(X) Plano de Trabalho; 

( X ) Planilha Orçamentária; 

( X ) Cronograma de Desembolso; 

( X ) Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências 
previstas no art. 33 da Lei federal nº 13.019, de 2014; 

( X ) Ata de eleição do quadro dirigente atual; 

(X) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do representante legal; 

(X) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

( X ) Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no 
endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 

(X) comprovante(s) de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto 
de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, 
consistente(s) em atestado(s) ou instrumento(s) de parceria(s) firmado(s) com órgão(s) ou 
entidade(s) da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras 
organizações da sociedade civil; 

(X) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ; 

(X) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual; 

( X) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS-CRF); 



or·oo32 
(X) Certidão negativa , ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

(X) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

(X) declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de 
que a OSC atende aos requisitos para celebração do termo de fomento e que a entidade e 
seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 
13.019, de 2014, conforme modelo constante do Anexo Ili ; 

(X) declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção 
de condições materiais por parte da OSC para a execução do termo de fomento ou sobre a 
previsão de contratar tais recursos , conforme modelo constante do Anexo IV; 

( X ) declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de 
agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou 
entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta , colateral ou por afinidade, 
conforme modelo constante do Anexo V ; 

(X) declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, 
pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele 
que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da 
Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 
parentes, até o segundo grau , em linha reta, colateral ou por afinidade, conforme modelo 
constante do Anexo VI. 

(X) CD ou Pendrive dos documentos elaborados. 

Cordialmente, 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 



ANEXO Ili OC'0033 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
FOMENTO E DE QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE 

REGÊNCIA PARA A ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE PARCERIA 

Declaro que a [identificação organização da sociedade civil - OSC} atende a todos os 
requisitos previstos na Lei federal no 13.019, de 2014, para celebração do termo de fomento, e que 
a entidade e seus dirigentes não incorrem em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de 
regência impeditivas da formalização da aludida parceria. 

lbitinga, xx de xxxxxxxx de 2019. 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 



ANEXO IV 000034 

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS 

Declaro. em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea "c, e respectivo § 5o, da Lei 
federal no 13.019, de 2014, que a [identificação organização da sociedade civil-OSC], contratará, 
com recursos da parceria, os materiais e recursos humanos necessários para o desenvolvimento 
das atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas. 

lbitinga, xx de xxxxxxxx de 2019. 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 



ANEXO V 0(10035 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO NO QUADRO 
DIRETIVO DA ase DE AGENTES POLÍTICOS DE PODER, DE MEMBROS DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO OU DE DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Declaro, em conformidade com o art. 39, caput, inciso Ili , da Lei federal no 13.019, de 2014, 
que a [identificação organização da sociedade civil - OSC], não possui no seu quadro diretivo 
agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade 
da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 
parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. 

lbitinga, xx de xxxxxxxx de 2019. 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 



ANEXO VI 0(10036 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA DE QUE NÃO HAVERÁ CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO A 
QUALQUER TÍTULO, PELA OSC, COM OS RECURSOS REPASSADOS, DE SERVIDOR OU 
EMPREGADO PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE EXERÇA CARGO EM COMISSÃO OU 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
CELEBRANTE 

Declaro, em conformidade com o art. 45, caput, inciso li, da Lei federal no 13.019, de 2014, 
que a [identificação organização da sociedade civil - OSC] , não contratará ou remunerará a 
qualquer título, com os recursos repassados, servidor ou empregado público , inclusive aquele que 
exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública 
celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, 
em linha reta , colateral ou por afinidade. 

lbitinga, xx de xxxxxxxx de 2018. 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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Ibitinga, 26 de novembro de 2019. 

Do Departamento de Compras 

Para a Secretaria de Assuntos Jurídicos 

Processo Administrativo: 9338/2019 

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 008/2019 

Solicitamos seja procedida a análise minuciosa do edital e 
demais anexos do processo licitatório acima identificado, 
especialmente quanto à formalidade e legalidade do mesmo. 

Diretor do 

) 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURiSTICA 

DE IBITINGA m Ql' Q038 

DO GABINETE DA PREFEITA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 9338/2019 

Referência: Chamamentos Públicos 008/2019 

Com base na documentação e pareceres constantes do 
presente processo administrativo, DETERMINO a 
publicação do chamamento Público 008/2019, com as 
cautelas constantes na legislação de regência. 

~ 
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES 
PREFEITA MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TUIÚSTICA DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - 14.940-Ul 
telefone (16) 3352-7000 I Fax (16) 3352~:~~~001 50 
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ 45.321. -
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IBITINGA 
DIARIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

PREFEITURA 1SAMS1 SAAE I FEMIB I LEG ISLATIVO 
6 R. Miguel Landim, 333 - Centro "'(16)3352-7000 

lbit inga/SP, terça-fei ra, 26 de novembro de 2019 - imprensa@ib it inga.sp.gov.t:>r _Ano: 1 Ed ição: 0143 

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de lbitinga, através de 
Geórgia Rachel Zanati, vem informar as seguintes publicações: 

CH~MAM~N.TO PÚBLICO N.2 005/2019 - A Prefeitura de lbitinga, 
por mtermed10 da Secretaria Municipal de Governo, com fulcro na Lei 
fe,deral nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, torna 
publico Chamamento n.º 005/2019 visando à seleção de projetos 
apresentados por organizações da sociedade civil sediadas neste 
município, interessados em celebrar termo de fomento, tendo por 
objeto o desenvolvimento de Serviços de Assistência à Saúde nas 
seguintes áreas: Controle de Zoonozes, apoio não-ambulatorial à 
pessoas portadoras de Câncer e atendimento não-ambulatorial, 
recuperação e prevenção da dependência química. As propostas 
deverão ser apresentadas até o dia 30 de Dezembro de 2019, das 9h 
às llh e das 13h às 18h, em envelope lacrado no Setor de Protocolo. 
Mais informações e/ou edital completo poderão ser obtidos pelo Site 
www.jbitinga.sp.gov.br ou pelo telefone 16 3352 7002. lbitinga, 26 

~e novembro de 2019. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita 
Municipal. 

lbitinga, 26 de novembro de 2019. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

CHAMAMENTO PÚBLICO 006/2019 - A Prefeitura de lbitinga, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Governo e Fundo Social de 
Solidariedade, com fulcro na Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2014 e suas alterações, torna público o Chamamento n.º 006/2019 
visando à seleção de projetos apresentados por organizações da 
sociedade civil sediadas neste município, interessados em celebrar 
termo de fomento, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades 
ou ações de Promoção da Cidadania à pessoas em situação de 
Vulnerabilidade Social através do fornecimento de alimentação, 
auxíl io na higiene pessoal e o fornecimento de vestuário. As 

propostas deverão ser apresentadas até o dia 30 de Dezembro de 
2019, das 9h às llh e das 13h às 18h, em envelope lacrado no Setor 
de _Protocolo. Mais informações e/ou edital completo poderão ser 
obtidos pelo Site www.jbjtinga.sp.goy.br ou pelo telefone 16 3352 
7002. lbitinga, 26 de novembro de 2019. Cristina Maria Kali! Arantes 
- Prefeita Municipal. 

lbitinga, 26 de novembro de 2019. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

~HAMA~ENTO PÚBLICO 007/2019 - A Prefeitura de lbitinga, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação, com fulcro na Lei 
fe,de;al nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, torna 
publico o Chamamento n.11 007/2019 visando à seleção de projetos 
apresentados por organizações da sociedade civil sediadas neste 
m~nicípio, interessadas em celebrar termo de fomento, tendo por 
ob1eto o desenvolvimento de atividades ou ações de atendimento 
educacional especializado a pessoas com deficiência. As propostas 
deverão ser apresentadas até o dia 30 de Dezembro de 2019 das 9h 
às llh e das 13h às 18h, em envelope lacrado no Setor de Pr~tocolo. 
Mais informações e/ou edital completo poderão ser obtidos pelo Site 
www.ibitinga.sp.goy.br ou pelo telefone 16 3352 7002. lbitinga, 26 
de novembro de 2019. Cristina Maria Kali! Arantes - Prefeita 
Municipal. 

lbitinga, 26 de novembro de 2019. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2019 - A Prefeitura de lbitinga, por 
intermédio da Secretaria Municipal Cultura, com fulcro na Lei federal 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, torna público o 
Chamamento n , Q 008/2019 visando à seleção de projetos 
apresentados por organizações da sociedade civil sediadas neste 
município, interessadas em celebrar termo de fomento, tendo por 
objeto o desenvolvimento de atividades ou ações culturais ligadas à 
cultura e à arte. As propostas deverão ser apresentadas até o dia 30 
de Dezembro de 2019, das 9h às llh e das 13h às 18h, em envelope 
lacrado no Setor de Protocolo. Mais informações e/ou edital completo 
poderão ser obtidos pelo Site www.ibjtjnga.sp.gov.br ou pelo telefone 
16 3352 7002. lbitinga, 26 de novembro de 2019. Cristina Maria Kali! 
Arantes - Prefeita Municipal. 

lbitinga, 26 de novembro de 2019. 

Assinado Einâidígital por M U N 1( 1p1 Q D E Publicação Assinada Digita/mente• Para mais informações ac~www.lbltinga.sp.gov.br 
MUNICIPIO DE 

IBITINGA:45321460000150 IBITINGA:453214 1 
Dados: 2019.11.26 16:55:3 7 

'-03'00 60000150 



Z76 - >ao Paulo, 129 (224) 

27111/2019. Encerramenlo 1011212019. Hor.lirio 08;30. O Edital 
t seus aneJ1os podera ser obtido no sllio elett6nico oficial da 
P~~i1ura: www.hom:ilandia.sp.gov.br ou junto ae> Oepanamen. 
to de Supl~IQS. Setl.lf ti.e Cadast11;1, na Rua .1ost CLiudkl Afm 
dM Santos. n• 585, R«nanso Caqiirw.iro, ffonoUnciilSP. d~ 
08:00 âs 11:)0 t das ll:OO is lli:lO, mtcfümtt o rrcol1imen10 
.:ios cof1ts pUblicO!i da importànc;a de RS 0,)2 por foha. Hor· 
tolãndia. 26 drr novembro de 2019. daudemir ~ecido Mar· 
ques FranciKastcredrío Munic.ipi!l Interino dt Mninistração 
e Gestão dt Pessoal 

EXTRATO OE TERMO DE PRORROGAÇÃO n• 51Sfl019. 
CONTRATO ORKilNÃRIO n• 304/2018, PMH n• 1027512018. 
Tomada df Pl't(~ n• OS/2018. Objeto: contrataç6o de empresa 
'specializida cm lllCCU\.So dt serviços de IOl>09'afia e elabo
ra~io de doc:ulhl!nlos para unificaçio e desmembramento de 
~rNS. Contrtt• Riutdo Antonio drr Souza lopOQl'atia e Cons· 
auçãa, am 12.3S4.S84IOOOl·B2. Pra.io 11 INSel contados de 
06111ll019 a OS/1112020. AJsinatura 06.ll 112019. Hortogndia. 
06 de novtmbro drr 2019. S.:rgio Maras.co TonecillaslS!Cretãrio 
Municipal dt Obm. 

Exuato dt Termo Rescisão 527/2019. Rncilio do Con· 
trato originiirio l62ll019. Chimolda ,,Wliu 04/2018. PMH 
308lnOtl. Maria do Afvto Rochi santos. CPf 52l.861.98S-5l. 
Objeto:Crtdenc.iarnen1odtagtn1nedL.1Cacionais,paraapm-
1açâo de serviços. Rescisão do contrato com fulao no ilrtigo 79, 
indJcJ li. Assinatura 1211112019. Honoiarxtia. 12 de NovemlJro 
de 2019. Sandra Mara filgundb Freire/Secrrtaria Munidpt1I de 
EducbÇ.lo.Ciinci1t ltcnologia. 

CXTRATO OE TERMO OE ACRtSCIMO E PRORROGAÇÃO n• 
S25119. CONTRATO ORIGINAAIO ri' 33G/17. PMH r{' 8012117. 
Prf9ão n• 84117, Objeto: Prestação de serviços de gerencia· 
mento do 3bas1ecimen10 dt combustivel em veiculos e ouuos 
serviços prl!Slildosporpos1os aedenci«lot.pot1t11!lodainlJlan
t.Jç.)o e optfa(.io de un srslema infonNlizMkJ t inltglado 
com u1i~ziÇ.io dt tanão df pa9'1mtnto magné1ico ou mi<ro 
processadoedisponibiliz~iodt~credenciadadepostos 
de combustive~ comprtendendo distribui~o dt elanoL gaso5na 
comum, diesel bem como serviços compltmenta1es de cobca
ção de ólea. kbrifKanles e der~ e s~ de lavagens para 
.t liota dt ~cubs auloraolom da Pntei11.a de Hor1olãndia. 
Contratada: NEO CONSULTOR~ E ADMINISTRAÇÃO OE BENEfl· 
CIOS EIREll EPP, CNPJ 25.16S.749/0001·10. Valor do Acréscimo 
RS 221.300,00. Valor da Prorrvg~o RS 1.S03.764,42. Prazo 
10 meses. contaôos de 6811212019 t1 01mno20. Assinatura 
1111112019, Honolindii, 11 de navtn-bto de 2019. Clludem2r 
ApiWecido MMqun Franm<Ol5tcrt1.1rio lnleritlo dt Administra
~~ e úestlo de ~Otlt M1ry Guiomar Aimeida RochiW'Futtdo 
MooicipalOeSaüde. 

Jul9amento- Concorrlncia Püblica 0712019. PMH 
811312019. Contratação de ~sa e~liiada para ti.e· 
cução de 5tMços dt modtrnitaÇão. otimila<;io ' t11p1ns,ao da 
.,mina(o\o pjb'ca ecn div•sos locaG tio Munklpio dt Hortuan
dia. Apôs an.lihe pela Comisúo Especifica de licitaçõt!. lotam 
classilic.:>d.ls: 1• lugar a proposta da empre~ CittUi: Servi~os 
de lluminaç~o Urbana 5/A. 2• lugar a proposu1 dtt empresa 
Tecnofuz Uenicidadt ltda. For•m ~sif;cadas as propostas 
dMempl'tsasllurnirechConmutofaLtdaeTerwanSoluçõeiem 
Ek!triodadt niinna e Comtn:io Uda. foi 1~.ad.a Yl'1Ctdora da 
concorrêrl::ia,meplgraf111~saCitéluzS~osdellumint1-
ção UrbiU\.11 SIA. Fica abelto o praia dt S dias úteis. conlados a 
partir do dl11 stg1.1in1e ao dnta publicação, para a interposiçio 
de eY'l!ntuais r!CUll01. na lorma do di~sto no artigo 109 da l ei 
n• 8.666113. Hortolànd~ 26 iJe novenbro de 2019. Hortê:nda 
Ribeiro NunWPmidtnlt COINsQo Espteffiu de lkiiações. 

IACRI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI 

HOMOLOGAÇÃO. 
O PREGÃO PRBENCIAL ~ 01812019, pata a aqui~içau llt 

atê 200 Cenas de Natal. dw1dament1 tmbalad1s em material 
apr09riado. a Sl!fem doadas par,:t famílias catftltes do municipio 
Ue lwi, foi homologado Pi!f~ a flrmti SAHTO ANTONIO PR81 
ALIMENTOS UDA • ME. na ...alof wtal dt ai! RS 1 J.188,00. 
Concliçót!.!Mpagoimento:conformeedital, 

lacri.26denovembrode2019. 
Cailos Aberto Freir<!' - '"''°'° Munidpal 

!BATÊ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATt 

Preg~Presencialn•07J/Z019. 

P1ocess0Administrativo n• 294M019. 
HOMOLOGAÇÃO 
Objeto: ·conira~âo de ptsSOt1 jl.ridica, para aquisição dt 

02 {dois) velrulos de passeio, automo101, Otm (zero quilometro), 
que serio u\ilizados para ~ Departamentos Social e 5aúde. do 
Municlpio de bad/SP". conforme Anex.o 1 (Termo dt Referência). 

HOMOlOGO o julgamtn10 e a adjudicacao da P~ra 
t Equipe dr Apoio ao obitto do relerido Ptf93o PJmnc.ial 
n• 07.312019, ~ kitan1es: OISCA5A - OITTlU8UIDORA SAO
CARLENSE DE AUTOMOVE~ lTOA, in~rita no CNPJ sW o n• 
'i9.599.1l41000H3, para o item n• 01 (02 velC\lloS aulomotór 
OK.M pata Dtp. Saüde e Social) nlor uniti1io R$ 52.900,00 (tin· 
qoenla dois mil e n01Jecen1os rea~). IO""izanclo o va\Of de RS 
105.800.00 (cmlo e Onco n1il e oitoantos reais}, 

lbatW. 20 dt novtmbto de 2.019 
JOSt LUIZ PAREUA • Prefei10 Municipal 
Pregão Presencialn• 07412019. 
Proctuo Admln1S1JatNo n• 316Sl2019. 
HOMOLOúAÇÃO 
Objeto: "Conllal~ de Pessoa .lufldica, p11a Aquisi'1o 

dt um Apatehl de catdi'9'af!i e uma Cimata dt vadnt1 cOl'll 
progrõll'la \IAN, para serem \Jlili~s pela Oepartammto dt 
Saúde no municipio de tratMP, conlorme Anuo 1 !Termo dt 
Refer!ncia)', 

HOMOLOGO o tulgamento t a adjudtc~ da Pregoeira 
e Equ41' dt Apoio ao objtlo do referido Pregão Pret.ential n-
07412019 •• n lici1antes: HM LINCIM.tE. inscrita no CNPJ sob o n• 
00.660.66410001·87, para o ittm n• 01 {c1mar• dt conswt1ção 
de lml.nObiolOgicos) valOt towl RS 14.500,00 (quatoru mil • 
quinhentos reais), HCENTE!t COM~RCIO OE PRODUTOS HOSPl
TALARU ElRELl·ME. ins.uita no CNPJ :sob o n" 04.576.769/0001 · 
OJ. p.Jra o i1'm n• 02 (mUft!U>f leul urdiotooigfafo gemelar) 
valor total R5 11.900,00 (onze mil e nowc1n1os reais). 

lba1MP. 25 dt novembro de 2.019 
JOSt LUIZ PAREUA • P1efe110 Municipal 
AVISO DE lKITAÇÃO 
PftEGÃ.O PRESENCIAL Nº 07712019 
Objeto: · cormataçâo de ~M)f; fuódicA. VlCLVSIVAMENTE 

para miCtOt'tnpfesol, erni:wes.ir de pequeno por1f ou mim>· 
emprffnd,dor incMvidual para aquisição de enir.ovais (can'lf, 
l!lfHI banho e uso pie$SOa0 a serem ulilizaclo$ pelas credlts do 
Deparlamento Municipal de Educação e Cultura no Municiplo 
do lbllb"SP-. 

Data do PagAo: 10/1112019 às 09h00m 
Ptotocolo: a~ as 08h4Sm do dia IOl12n019 
Lou.I: Oepa.1aml!nto de Compras e Licitaç6es da Prefeflura 

Municipal de ba~. locabado na Avenida S.\o João, n! 1771 -
Centro-batêl'SP. 

o DEPARTAMENTO OE LICITAÇÕES toma pUbtico qut, na 
data. htdrio e local a.cRa assinalado" fiHi realiw licita~âo na 
modafidadt PflEGÃO PRESENCIAI.., com crft6rio dt iukjamenfO 
pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 

Dlãrio Oficial Poder Executivo - S 

Conforme Dtcreto n• 2.773 dt 20 de tevereiro dt 2019, fka 
designado Pregoeiro e Equipe dt Apoio, em obedifncia ao artigo 
r. inciso§ 1•, da lei Federal n.' 10.S2W02. 

Loc.JI t hofMio pira retirada do Edital: Dtpartilmen!o dt 
C~as e licit~ da Prefeitllt'a Munic.,., dt lb.atf, localiza· 
da na Avenid.a S.\G Jo.lo, n9 1.771, Ctnuo, no horikio cornpreeo
dldo enlre: as 08h !s 12h e das llh30m às 17h, de segunda a 
ltltt-feira, t ainda, gratuitamente pelo site: h"":Jlwww.ibate. 
sp,gov.hf no link -Licitações PUb6cas - Pregão Presencial". 
lnfo""'1ç6n adicionais podei"!o ur oblidas por melo do tefefone 
(16) ll0-9800 ramais 2076 e 2071, 

lbalê/SP. 2S de novembro de 2.019. 
Maira Manoela H~nandts de lima • Pregoe11a 

,IBIRAREMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 181RAREMA 

AVISO OE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) EM SlSTEMA OE REGISTRO DE 

PREÇOS N,• 13512019 
O SenhcH" P1eftito do Mooidpio de IJirarema • SP corTU1ica 

t05 intel!SSõdos Q1i11! se enc:onua ab«to no Setor dt lititac;ões. 
o processo licitjtOrio na modaUdidt PREGÃO (PRESENCIAlJ EM 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS n! 13512019 do tipo menor 
preço para o valor unitário, que ttm por obje!O a Aquisiç3o dt 
F'n>Wtos <llimtntldos itens fracanaUos. DATA OA ABERTURA: 
0W12llOl 9, a par1• dai 08:30 hortS. O E6lal com IS tspt
Oli(.}Ções e dtmais detalin, encun1ram-se â disposição tbs 
lnttnSsados no si1t: www.ibirarema.sp.gov.br e-mail: licit.lCaOO 
ibirarema.sp.gov,br • Oep10. de l.Jcilações, Avenida Otputado 
Nelson Femandtt. n• 150. birarema/SP. d;;is oe:oo is 11:00 e 
dl'S 13:00 as 16:QO ~as. fonelh1 - (14) 3307-1152.lbirarema, 
2'dr novembro de 2019.fH~<iOANTONIO 8RIGANÔ- Pr!feilo 
Municipal 

AVISO DE llCITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) EM SISTEMA OE REGISTRO OE 

PREÇOS N! 1361'2019 
O SeOOor Prefetlo do Municipio dt lbirarema • SP comunru 

.as interusados que se encontra aberlo no Setor de Ucitaç~ 
o processo licimório na rnodalid~ PREGÃO {PRESfNCIAlJ EM 
S"°TEMA OE REGISTRO OE PREÇOS n! 13612019 do tipo menor 
P'fÇO para o valor unitãrio. que tem por objeto a Aquisiçio dt 
U1ilidadts t Utensílios para cozlnh1 e afins. DATA OA ABER· 
TURA: 09/1212019, a partir dais ll:30 horas. O Edi1al com as 
ISpleifi<At;ôest demais delai1es. l!ftC0t1t1am-se ~ di'PO~ào dos 
lntMssados t'IO si1e: www.ilirartn1a.sp,goy.br .-mtiil: licitat.100 
lbiraremup.p.br • Depto. dt liôtações, Avenida Deputado 
Nitlson FernandeSr. n• 150, bira111T1llSP • da~ 08:00 ~s 11 :00 I! 
das 13 :00 as 16:00 hvrt1s. FIA'll!lfu-(14) llOJ.11S2.lbirarema. 
16 de novembro de ZOl 9.THIAGO ANTONIO SRIGANÔ - Prefeito 
MUl'licip.il 

_IBITINGA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA 

CHAMAMENTO PÚ8UCO OOSIZOl9 ·A Pl!feitura df lbi· 
iinga. por intenntdio da Secretatla Municipal dt GoVl!n'ICI, com 
fulao na Lei fedefal n• 13.019. dt.31 de julho de 2014 e su~ 
.itera~ões. toina p\iblico Chamamen10 nª 00Sll019 visando .\ 
wlet;ão dt projet~ apresentados por Ofganizaçóes da sociedade 
dvil sediadas neste município. inlertssados em c~a1 lefmo 
dt lomPllto, tMClo po1 objeto o cl11tnYOlvimtn10 dt SeM~ de 
Assistência a Sa\rde nas seguintes ireas: Controle de Zoonous. 
apoio nâ1Hmbula1orial li pessoas portadoras ele C~nter e aten
dimento não-ambulatorial, recupeta(ão e preve~ao da depen
dtncia qulmlca. As proposlas dtverao ier apresenlldls até o 
dia JO dt Dtzembro dt 2019, da~ 9h as l 1h t das llh âs lBh, 
em envelopt l.tetado no~°' de Prot(ICcHo. Mais Wilorma1;0es eJ 
OIJ edital cornplelo poderão SI! obtldos pelo Site www.íb1tinga. 
Sp.gov.br ou pelo telelone 1Ci 33S2 7002. bltinga. 2Ci de novem· 
bro Ut! 2019. C1istina Mari.l K~UIArant6- Pttfeila Municipal. 

CHAMAMENTO PÚBLKO 006/2019 ·A P1eleitw1 de lbitin· 
g1. pot in!tm'lédio da Se<ietaiia Municipal de <iovtmo e Foodo 
Social dt So1ida1iedade. com lukto na lti federal n• 1 J.01 \t, dt 
31 de 1ulho de 2014 e suas aRer.J(ÔU. toma pUblico o Chama• 
menta n• 006/2019 visando à seltç.lo de.projelos ~pruenlildos 
por org.:ini.iaçóu dil s0<ledi1de dv1I Hd1ndM ""5\e município, 
Interessados em c~lebrar tl!fmo dr fomento, tendo por objeto 
o destnvoMmtnto de a\i'lidadts ou ações dr Promoçio da 
Cidadania .i onsoas em si1u~.\o de \lulne1abilicNdf Sociill 
atrat.ies do fotr1ec:imento de a&menta(ão. audio na higiene 
pessoal e o fOfrwcimento de vuld1io.As p1opostas dt...erão ser 
1p11!Sentadas ate o dia lO de Oe1embro de 2019, dls 9h âs 11h 
, das Uh is 18h, em envelope l11t1ado no Setor de Protocolo. 
Mais inlortnaÇ6ts e/oo edi!al complttopodi=fâo ser obtidos pelo 
Si1e www.ibiti~.sp.govbr ou Pflo 1elefont 16 3352 100l. 
bitinga, 26 df novembro de 2019. C1is1ina Maria ll:alil Arantes 
-Prefeita Municipal. 

CHAMAMENTO PÚBLICO 007ll019 -A Prefei1uta de lbítin-
9a, por inll!rm~o da Secreiaria Municipal de Educaçlo. corn 
lukro na lti lldtral n• ll.019, dt 11 de }ulho de 2014 e suiS 
akerações. torna pUblKo o C~1011• 001ll019visando â 
s'leçãode ptofttos aprtsentadoi porot9t1nizações dasoc1~ 
civil setliaclas nesle municipio.. Wi1e1essadas em ce!Wrar lermo 
-de tomento. lendo por ob1e10 o desenvolvimento de atividades 
ou ações de attndim!flto educacional especializado 1 pesoas 
com defKitOO.. AJ ptl)PQSIJ~ dtverão ser aprtHn~ .llé o 
dia lO ôe Otzemb10 df 2019. das 9h às tth e das llh às 18h. 
em envdopt l.acrado no Se101 de Pro!Ot®. Mais infOf!niMióes ti 
ou edital cornplelo poderão ser obtidos pelo Site www.ibitin91 
sp.gov,brou pelo telefone 16 3152 7002. lbitinga, 26 de novem
bro de ZOl9. Cris\ina Maria Ka~IAr;mles- Prefeita Municipal 

CHAMAMENTO PÜSLICO OOl/1019 ·A Prtfeitura de U. 
11n9a, por ~ltJmedio da Secrtu1la Munlq,al Cull\a".t, COf!'I 
lukro na U!i ftdvral n' ll.019, dt 31 de julho dt 2014e1uas 
alleraçÕl!l. to1nt1 püblito o Chamamento n• 00812019 vH.a!Mkl à 
seleçio de p1ojetos apre~tados por orga1u2.tções da sociedade 
civil sediadas neste municip10. interessadas em celebrar te1TT10 
delomento,teF'ldoporobfetoo~envolvimerrtode•tividadn 
01J ações cll1urafs ligaclai d cu!l\lfa e,\ ar1e.~ propost.as 
deveria ser •pm1n1adas at~ o cfia 30 de Dezembro de 2019, 
das 9h ds 11 h e d.is 1 Jh às 18h, em envelope lacrado no St10r 
de P101ocolo. Maís informaç6es e/ou edital completo poderio 
~r obtidos pelo Si!! www.ibitinga.sp.gov.br ou [>tio ll!ll!fone 16 
HS.? 7002. lbhinga, 26 de novembro dt 2019. Crioina Marbi 
lalil Atanies - PTtlena Muntc11)il. 

CHAMAMeNTO PÚBLKO ~/2019 • A PreltilUra de lritin
ga, por inleim•dio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, com fuk10 na Lei leót1al n• 13.019, de 31 de iulho 
de 2014 t su.is oll1eia\Õl!s. lorna püblico o Chamamento n• 
009/2019 1115.lnda à ~~j,o de pt"ojetos apies,nto>dos POI' 
a1ganiu(Ou dtl sociedade clY/I sediadas ntSll! munklplu. 
tn tf!'euadas em cfiebfat termo de lamenta. tendo por objeto o 
desenvolvimento dt a11vídadts ou ai;õts que t1u11itiem na promo
~o. p1oteçào e delesci de direitos de crian~as e adoll!Ktlltn.Ãi 
propos1as dtvtrio ser apresent~das at~ o dia 30 de Dtzemblo 
de 2019, das 9h ~s 1 Ih e dM llh as 18h, em en11tlope lacrado 
no Setor de Protocofo. Mais itil01m~óes l!iou edital completo 
poderão Sl!1' oblitot pelo Site WWWJ'bit~-~p.gov.bt ou Pf(o 
1e)elone 16 33S2 7002, tbitinga. 26 de no\ll!tflbro de 2019. 
CristinaMariaKalilArantes-PrefeilaMunicipal. 

CHAMAMENTO PÚBLICO 010/2019 ·A Pttlvitur.i de lbitin
ga, por ln1trmtdio da Seue1aria Municipal dt Dtsenvo\vimento 
Social com Mero na lei ftderal n• 13.019. dt 11 dt julho 
de 2014 e Nlls aheraç61!1. totna pübfico o Chamamenro n• 
01012019 visando a selet;âo °' projetos ap1tsentados pot 

ot9anizaç6ts da sociedade civil sediadas neste municlpio, 
m1mswdas em celebrar termo de fomento. tendo por ob;tto 
o dmn~lvimento de 1tividadts ou aç6e-s de Protet;ão Sr;icial 
Especial ilt Ab COJ1111tlidade - acoliimtnto llt oiinças , 
tdoSOl. AJ propostaos dtwtrio ser aprntnudls atf o dia 30 dr 
Ottembro dt 2019, d.Is 9h .\s 11h e d.as 13h às 18h, tm l!IM!lo
pe lacrado no Setot de Protocolo. Mais lnforma~ôes elou edital 
carnpleto poderão ser obtidos pek> Site www.ibiting•.sp.gov. 
br ou pelo lelefone 16 llS2 7002, Jbitin91, 26 de novembro de 
2019, Cristina Mari.l Kalil Arillltes - Prtf!i1c1 Municipal. 

PRE<iÃO PRESEHOAL Ir 68&12019 - Abt1tuta - OfJ)tto 
Rtqlstro dt Pret;os p.va aqtMsi!jõe:s futuras e p.lttelad.a de 
diversos1iposdtlT'lilleriaisel!lricostven1iladores.Sessào 
de Jukjamento: 10 tJe di!zembro d.! 2019, .!rs 09hl0min. Mais 
Informações eJoo edital completo podei ao ier ob1idos no Otpar· 
lamento de Compras da Prefeitura ou prlo sitr www.1biti~ 
lp.90Ybr. lbitinga. 26 de ~o dt 201j, Cràtina Maria .:.til 
Aranles - Prefeita Mll'licip.-il 

.IGARAPAVA 

PREFEITURA MUNICIPAL OE IGARAPAVA 

AVISO OE LKITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N• 064/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 109no19 PROCESSO LKITA· 
TÓRIO EXCLUSIVO AS M.EJE.P.P./EOUIPARADAS O MLl'\ldpio 
dt lgii1tapt1Ya.ISP. por ln1~io da Prtfri1Urt1 Munic""l torn1 
p(lblic:Q para con~to dos intrfessados. qut 1 Prt90-
eh t sua Equipe Út Apoio. reunir·se-ão no e.fia, hora f kical 
deignilôos nesle Edital onde rNlizatà certame licitatOrio, na 
modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo MENOR 
PREÇO. cujo objeto é PRE5TAÇÃO OE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 
E MONTAGEM DE CARN~S DE IPTU E ISS, Credtnciamtnto e 
rtobimemo dt eiw.bpn (pfoposta de pr~~ e habi~l,)(lo): A 
parhr das 08h00rnin âs 09Ml0min do dia 12t12ll019. Orsputa dt! 
'-'cts:A part11 das 09hOOm111 do dia 12/1212019 ou quando do 
encerr1mento dos credtnciamenlCIS. Valor estimado desta &cita
ção: RS 20.000,00 Fonte de recursos: Próprios. Local dt Consulta 
do Edit1t O Edital e s.us anexos podttão ser visualzadO\ junlo 
ao Ptwlalelttrônico of!Cial da Pte'friw1a Municip1ldt lgi!l1apaval 
SP. pekl lnll: \dlnp:Jtwww.igiwapava.sp.gov,br OU pod!fão ifl' 

rttirad~ jun10 ao Departamento dt licltac;ão • situado na Rui 
Or. Gabriel Vilela, 41J • Cenuo, portando CD-ROM ou ptf't dli...e. 
ou ainda, so&citado através do e-mai~c:cplOigaril!)ilvUp.gov. 
bl\> ou igarapava.lic09mail.com. Dtmiis informações poderio 
serotilidupefottltfone (16) )173-8200-ramal 212 lgirlpaVal 
SP, 26 dt nc;rvembro dt 2019. (ass) K>St RtCAll.00 RODfUGUES 
MATIAR ·Prefeito Munk:ipal 

ILHAMLA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABElA 
RATlfKAÇÃO 
PtocessoAdm. Nº 11736-4/ZOlB- OISPENSA OE LKITAÇÃO 

Ratifico, no~ lermos do art.igo 24 Inciso XIII da lei Ftdtral n• 
8.666193 esuasalttraç-õts.mecfünteparecl!I' jurldicoederisio 
dl Seoetãria Municipal de Oeserwolvirnenlo Econôn'ico e do 
T1.1tismo, a di1Pttw1 de licitação para a contrala<âoda1f11>1f'!a 
FAT Fundação de Apoio à Tecnologia.. CHPJ 58.415.09'2/0001· 
50 para a prestaçõo de servit;o dt ministraçio de cursos de 
qulificaçio p1ofission1I no valor de RS 176.0l4,8J. llhabekt, 
2Sll 1ll019. Maria das Graças f, dos Santos Souza - Prefeita 
Munidpal. Proc~so Adm. n9 188'2-Jll019 IHEXKilBll.IJAOt 
OE LICITAÇÃO • Ratifico nos termos do artigo 25 Inciso Ili da 
l.lflf'-ederaln•8.666193esuasalteraçõt1r,eParteerRtfetenc\al 
ri' 00512018 dii Procuradoria Municipa~ a deci~o da Stc1etãria 
Municipal de Des!flVOtvimento Econômico e do Turismo , a lne· 
K19ibilidadedeUci1ac;~p11a acon1rata~lodaEITl!)f'tsa Ct1jUl!iro 
Pr~6n. CNPJ 1'i.S97.816IOOOH 1 para a aprestntaçlo da 
Banda Caju & Castanha. por ocasião do tvtnlo fts1ival do Xare
lttt, iO vakH de RS 21.000,00. llh~a. ZS/1112019. Maria das 
Gra~as f. dos Sant~ So1,1za- Prefeita Municipal. Processo Adm. 
ri' 18861 ·l12019 INEXIGIBlLIOAOE DE LICITAÇÃO • R11.ilico nos 
termos do artigo 25 Inciso Ili da lei federal n• 8.li6G/9l e SU.!$ 

altt1a<óes. e Parecl!f Refftencial n" 005/2018 d.l Procu1.001'a 
MunitipaL a decisão cJ.a Secmãria Munldpal dt Destnvohrmien· 
lu Econômico e do Turismo, a lnexígibifütade de licitaçlO pari a 
<on1ro.1~3g da EinprH• Thiago Mxh,,do Vte"a 11711851818, 
CNPJ 21.622.99610001-16 para il apresftlWtijâo do Cantor Oe 
Lukka, po1 ocaWo do evtnlo Ftstivcil do Xareletc. ao vcrlOf de RS 
12.000.00. lflabdi.2511112019, M;w1a das G1aço F, dos San1o1 
Souza - Prefeita MLlllic~. 

HOMOLOGA(AO 
Procnso Adm. Nº 144S9-0 Cori:s.iderando o dispos.ui no 

inciso VI do artigo 43 da lei n~ B.666193 e no inciso li do Artigo 
1• do Deo'eto Municipal n• 7.608/2019; ADJUDICO o certame 
lcitalOrio tevHo a termo pelo Prtglo P1fSl!nCial 143n019, 
qoe trila do REGISTRO OE PREÇOS PAAA FUTURA E EVENTUAi.. 
CONTRATAÇÃO OE EMPRESA ESPECIAUZAOA EM SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO OE SANITARIOS OUIMICOS PARA 
ATENDER AOS EVENTOS OAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA; 
para o lole Unico contendo os ill!M 1 e 'Z a ft1vor da empresa 
PllAR ~GAHIZAÇOES ElltEll no walol 101c1I de RS 309.488.7~ 
(rr11entos e now rníl quauoetntos e oitenta e oito 1tt1fs e 
sl!lenw e cinco cenuivos) e HOMOL~O a ~citcrçAo dt acordo 
com a proposta apresentada. llhabeta, 12 de navemb'o de 2019. 
Luiz Antõnio dos Santos Seuet.llrio Municipal de Planejamento e 
Gts13o Es1ra1fgica. Processo Adm.11624-2nol9 Considtrando 
o diiPQSlo no inciso VI do art19Q O da Le n• 8.666193 t no ino
solido Artigo 1•do Oeqelo Mt1'1icipaln"7..ó08/2019l, AOJUDf· 
CO o certt1me licilatÓfio levado a termo pelo Pregão Pmencial 
12912019, que trata cki REGISTRO DE PREÇOS PARA FUT\IM 
E EVENTUAi.. PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, 
BAlANCEAMENTO E CAMBAGEM PAPA VEICULOS DA FROTA 
MUNKlPAL: para o Lote 01 contendo os ltms 1, 2, l, 4, Se 6 a 
faVOI da empitsa OFKfNA YAMAMOTO COMfRCtO E SERVtÇOS 
• LTOA. no valor 1ota1 de RS 167.m, lB (Cenlo I! ~tswnta 1 
setemilnovec:entos,110'/l!nlaenover,aisedezoitoctntavos) 
e HOMOLOGO a lidtaç.io de acordo com a p1oposta apruentr 
da, ltiabela, 14 de novembro dt 2019.Luiz Antõnio doi ~ntos 
Secm~rio Municipal de Planejamtnlo e Gestk Estratégica. 

Abertura Licicaçao 
A Comissao dt licita~õcs da Prefeitura Municip.I dt 

11'tabtla torna pUblico que laia realizar a Rua do Quilombo, 
n• 1!19 - BailTo Pttequê, llhabela·SP, as seguintes licitaçõts: 
Edi1al n"22812019 • Pnxesso Adminislritivo n• 17475·312019 • 
f<lmlC!i de Preço n• 02112019 Obftto: Cornra~k de Emprt'Sa 
hpettt1batJa com h.lfnetinentode mat"iale mie> dtul!la para 
1ecuperação estlUlural dos piem, ins1alaçâo dt tlutuanlfl e 
de passarelas rvtr.\teis na nha de Vllórla - lhabelllSP. Oata da 
entrega das ~opostas dia 1311ZJZOl9 as lOhlOmln; Edi1al ri' 
22912019 - Processo Adminis1taiivo n• 16171-912019 Tomada 
de Pl'f1:0 n• 02212019 Objeto: Contr~uaçio dr El'l'l9f'f"U1 bpe· 
ciitlil.xlll com fortw:<imtnto de Mall!rf/11 e mão de obra pMa 
reforma e cobtrtura da qUaóra da Agua Btancêl e quadta dt Tau
baiê. Data da entteva das propostas ll/1212019 M 14h00mln, 
Edital n• 21912019 - Processo Adm1n1s1ra1ivo n• 14512-612019 
Tomada de Preço 020IZ019 - Obt@to: Contrat,)(io de tmptEA 
especializada coni fomecilf'll!nto dt m11e1ial e mão dt obra 
P<)ra exe<u(io de 18 mód~ sanitarios. NOVA da~ da entr1!93 
das propos1as dia Hi/1212019 M 10h30mim. Edital 1t2nOl9 
- ProcHSO Adminisuativo IS765-912019 - P119ão PtesencYI 
1nno19 Objt10: Conua~o de Empresa e~alitadtl na 
presta~ão de Sl!fVlços de ieltlonia môvel ISMP - Sl!f\'ito m6wl 
pessoal) e de acesso móvel a intM'tl. NOVA Diltõ 09/12/ZOl9 
h IOhlOmin. Os Editais completos Oeverao ser mifados no 
por1al ofiôa1 do mi..rnicipio Silio wwwjlhabtla.sp.gov..br - ser· 

quarta-feira, 27 de novembro de ZOt 9 

viços - licitações e quais.quer inforRlcl(óes poder~ str obtidas 
no eOOere~o acima. das 10h<l0 as 17h00 ou pelo t!lerone (1l) 
3~9207, em até 24 (vinte e quitrv) hum lle anttt:ed!ncia i 
data da abtnura. ltiabN, 26 dt no""1!bro dt 2019- Btntdi!O 
WenceWv fffto · Depai1arMnU> df liduç6ft. 

JULGAMOfTO DE RECURSO 
P1oc. Adm. n• 10.601·1ll019 Rtt: Coooinincia Púb6ca 

007n01~BJEm: Contrataçlo dt empr!Y de ~ia com 
fomtcimenlo de mattfials t mão dt obra para obtas dt adequa. 
ç6o e CC1f11>1emenlaçio dt 06 es""iõti rit11a1õrias dt esga10. 
irnpe(lo e limpeza dt redes colttora<1 dt ,.tos. Hos termos 
do ar1igo 109, patAgtafo 4•, da l!i n, 8.66619.3, e 0.0-t to Muni· 
ciptll n• 7.60812019, diante os tund.amen1os da informa(~ da 
Com1s~ Penntlnente dt l1ci1acõts. Decido: Conht<o do re<urso 
formulado peltl emprtw RODOSERV ENGENHARIA lTDA .. para, 
no m!ritq, OAA-lHE PROVIMENTO, iYforma!Mkl t1 deósão anll!· 
noi que habilitou a tmptrw PAl.ActO CONSTRUÇÕES lTOA... 
não h.awndo aprestntJ<~ de rec..no fit.i ~o dia 05 dt 
dezl!TlbtO de 2019 as 14:«1 hOfas para a abefMa do envelapt 
de propona da tmpresa l\abilltada. llhabf,fa 26 dt novtmbro de 
2019. MW Saltte MagaNes Alves Viera • Seaetãna Municipal 
dt Melo AnOente. 

ILHA COMPRIDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA 

AVISO • EncontrHe abtr11 1M1 Prefti1ut1 do Munlc:ipio dt 
Ih CompridalSP: Prtgâo P1nencial n• 4812019 du t1>o fflenat 
p,...o lfEM p.111 contrataÇJQ dr marinhtit0s (Convff/MeSlfe dt 
C;:ibotagem, Auir.i&ar de ConYês e Maquirias) para alerw:ler &S 
nec11sidades da embarca~ão Maratayamti penenctnte a Prefei· 
lura Oo Município dt lha CompridalSP. En11tg11 e .abemlta dos 
91'1'1!4opH daMe-a no dia ()911212019 is 09Ml0minh. O edital 
em seu inteiro teor estatã A disposiç.k> dos mt~ no 
site www.~h.lcompr1da.Jp.goy.br.Gtrakfrno Barbosa de Ofiwra 
Junior· Prefeito Munrcipal. 

IPAUCU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUCU 
TERMO OE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 1212019 ·EDITAI.. N• 126/Z019 
oemo:AquisitlO dt 20 kits para conffcçlo de ChocOIOnes 

pa1a 6stnboiçlo nos dia-1 qv1 4fltrctdl!m o Natal as falrti&as 
carente t dt 't\flnl!labiidldt social do municipio dt ~su. 
conforme espedficaôos no Titrm0 dt Rtlerfncia do Anexo l 
parttintegrantedoprnenteEdital.SergioGalvaninGuidicrFiho, 
diante das atribuições que ht ~ confefidas por lti e diante 
do )Ulgarntnto da comiu6o peimanente de lic11a~io dena 
municipalidade:. toma püblco a ADJUDfCAÇÃO do seu oijeto e 
tMnb«n a HOMOlOGAÇÃOdo ptOC~ do PflEGÃO 8l12019 a 
tmPttWI. T T F AUMENTOS SOROCABA LlOA, tom g vakH lotal 
dt RUt ,400,00. 

UTRATO OE TERMO OE CONTRATO N-134n019-PREGÃO 
PRESENCIAL N• 82/2019 • eOITAl N"1262019 

DBJEfO:Aquisi(io de 20 kns p.lra confl!<çio de ChocotCllti 
pira distlibuição nos dia$ que antectdtm o Natal .is lamiJM 
e.rentes t de \'Ulnlfibilidad, social do municlpio de lpaulsu. 
conforme especifKados no llefmo de Refl!ffoncia do Anexo ~ 
parteintegrantedo~esent,Edital. 

Empreu: 1 f F AllMENTOS SOROCABA lTOA 
YalOI lotai de RS 21 .•oo.oo 
Vf9fntia: 2211112019 11t2vo1no20 
EXTRATO RESUMIDO OE CONTRAm N" 1ll12019 - OIS· 

PENSA 4312019. 
OBJETO: Loc~ão de ca61!1ras, mesas e tOilhas e dimatiza

ckira que iol!rio utililados nlS Forma1uras dos alunos da l!de 
n.unicip.11 de ensino, no petlodo de 09 a 12 dt dtztmbro dt 
201'. confotme propo111 pedl96gia do p1ojt'1o Educa+ Forma· 
tumdaSecre1ariaMuniciµlldeEducaç.kleCultuia. 

-ME 
CONTRATADA: SANJALENI COMtRCIO DE ALUGUEIS LTOA 

ValOI: RS 8.185.00 
V19incia:20l1112019b20101/2020. 
AVISO DE LKITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCtAL N" 84/2019 - EOlTAl ~ 12812019 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
OBJETO: Registco dt Preços P'I'ª e11en1u111s "'!IU•S•~~ de 

camiJl!las nportivas para uti~açâo d~ alunos das escofi~ 
de ese»rtes da Secnl.ria de Espont e Turismo pelo perlodo de 
12 mesa Daw da rHi.l:ação da sessio pUblica do Preg.M>; di1 
06 dt deiembro de 2019, às 1.3 horas• 30 rninutJS. Obti!n(ào 
do Edital; gratuito aUtlYês do site www.ipaussu.sp.gov.br. 
e-md: comprasOipauuu.sp.gov.br ou na PtefeiU.a Municipal 
dl lpausw, Secretaria Municipal dt Compras t Ucita~õrts, siio 
1 Rua WaW!gton Luit n• 819, Cenuo, na cidade de lpaussUI 
SP, Teltfont: {14) ll44·900U das 13:00 .k 17:00 horas. ~sUI 
SP. 26 de t'IOvttrb'o de 2019 - strgio Ga~ Guidio Fiho -
PrefelloMunicipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N• 8912019 ·EDITAI.. N" 1)7/2019 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: R1!9iuro de Prtc;OS para COtllfMIVo dt emprna 

para lume<imtnto tJto kiu lam:he ~ serkl entregun ~ wi.r· 

átios do SUS·Sistema único de SaUclt. Q.Ut lffhz.vn 1ratamtr'lto 
de saude fora do munitipio de lpaussu/SP, pelo periodo dt 12 
mesa Data da rHlizaçio da ~ pUbbca do Prtqão: dia 
06 dr dez.emb10 de 2019, às 09 horas e 30 minutCIS. Obttn(ào 
do Edi\at. gia1uito abav!s do sile www.ipaussu.sp.gov.bL 
e-mail: comprasOiptlusw.sp.p.br ou na PteftlD.Ja Municioal 
de lpaussu, Seuetaría Municipal dt Compras e Uci~óes. sito 
à Rua Washington luiz n• 819, C!fltro, l'li cidade dt ~sw 
SP, T~fune:{14) 3344·9000 das ll:OOU 17:00 horas. lpaussUI 
SP. 26 de noverrb'o de 2019 - S!rgio Cialvanin Guidio Filio -
Prefeito Municipal, 

tf'E.ÚNA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEÚNA 
AVISO DE lKtrAÇÃO OESERTA 
PREGÃO PRESENCIAL N" 050/2019 
O Munidpio de lpetlna toma i>útJlico, para conhl!cim1nto. 

que a \itiur~:to na modalidade Piegão Presencial N9 50f2019, 
vísantlo a aquisi(lo de madtírt1s para reforma da "Pon1e 
do Vtn1u1oll" e da "Ponte do Bin", loaliiadas em esttadas 
muni(;,)aiJ da zona rural do Ml61idpio dt lpl!Una. rt:aizada itm 

21N11/2019, ãs 10h00 lot c0t1sidtrada DESERTA. por não compa· 
rtcmm intemsaôos ao cename. lpeüna.. 2611112019. ROSSANE 
AP. SAllA • Pregoeira 

AVISO DE lKITAÇÃO • Preg.50 Pretenwl N" 050/2019 
(Em 11.q:iell~~) - ~to: aqi.if~~ dir lfllldeiriU powa '"lomu1 
da "'Vnt~ do Ventutoi" e da "flotite- do 811'i", louhadas em 
esuadas municê>ais da zona rvr.al do Mvnic:ipio dt .,.una. 
RecebirntntD dos e1111elopes: até as 14h00 do eia 1W'IU2019, 
O edital e aneKOS el'ICon1ram-w â disposição dos in1ertssados 
no Setor de LiciWtijõts ~ Pttftiturt1, situado na Rua 01. 275 -
Centro, lpt\rnalSP. no horálio das 8h00 i~ 11h30 e dls 13hOO 6s 
l 1hl0. em dias Uleis oo na pàgina: www.ipam.sp.p.bf ISife 
da Transpar€nâoi - Lti dt Acesso à lnform.tr;õts), i.lefont (f9J 
.3576-9007 ou lkitaciOOipeuna.sp.gov.bt lptlina, 2611112019. 
loW Antonio de Campo~ - Prefei!o Munic~al 

AVISO DE LKITAÇÃO • Preg.\o Pl!Stnctal N• 052120t9 -
Objeto: Aquisiçio de ó4to lubrifican1e 15W40 Cl4 para inoior die
sel dH!Ndo aos velnlbs qoe operiam no T1arupone bcoltlt do 
Mllflic:ipio de lpN!a. Rtcl!tlimtnto dos tnW!laptS: alt ãs l<NX! 

docwme.nto 
aulnado 

dlgltahtt"'"te 
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADOSA garante a autenticidade deste documento 
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br 
quarta-feira, 27 de novembro de 2019 és 03:18:02. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA 

RUA MIGUEL LANDIM, Nº 333 - CENTRO 
000041 

45.321 .460/0001-50 

FICHA DO PROTOCOLO I PROCESSO 

NÚMERO: 0000009840 I 2019 
DATA: 09/12/2019 HORA: 13:11:48 
PRAZO PARA ENTREGA*: 15 DIAS 

TIPO: PROTOCOLO 

RESPONSÁVEL: ESTELA M.CIONI 

INTERESSADO: 000562 ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA - ASSARI 
ASSUNTO 

ENCAMINHA PLANO DE TRABALHO 

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO 

LO.O. 

PROTOCOLANTE: 

CPF do PROTOCOLANTE: 

RG do PROTOCOLANTE: 

DETALHES DO TRAMITE 

Chave Web: 1E911N1312C 

2019 

pag. 1 de 1 

ITEM 2 DATA TRAM.: 09/12/2019 Hora Tramite: RECEBIDO: 0 

SETOR ANTERIOR: PROTOCOLO 

SETOR DESTINO: 

RELATOR: 

DESCRICÃO DO PARECER 

SETOR ATUAL: SEC DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

PARECER: 



Assari -Assocíãçâo-de Artes de lbitinga Ü f) Ü 0 4 2 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 (9 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga SEMCT 008/2019 
Proposta de Plano de Trabalho 

.J. X ) Eixo A - Democratização do acesso à música 
r{azão Social do Proponente: Assari - Associação de Artes de Ibitinga 
CNPJ do Proponente: nº 
48.027.676/0001-03 
Nome do Projeto: Orquestra de Metais "Maestro Ignácio Correa de Lacerda" de 
lbitinga 
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IDENTIFICAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA - ASSA.RI) ft 0 0 4 3 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotma~com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José, Ibitinga/SP - CEP. 14.940-604 
Fone: (16) 3342-2117 e (TIM) 98224-2864'9 

PLANO DE TRABALHO 

NOME oo PROJETO: Orquestra de Metais Maestro Ignácio Correa de Lacerda de 
Ibitinga 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Eixo A - Democratização do acesso à música 

1 INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO 

Nome: ASSARI - Associação de Artes de lbitinga 

CNPJnº: 48.027.676/0001-03 

Endereço: Rua Oscar de Carvalho Nº: 51 1 Complemento: ----------
Bairro: Jardim São José Cidade: Ibitinga Estado: SP 1 CEP: 14940-604 

Telefones: (16) 33422117 Fax: Não tem E-mail: assariartes@hotmail.com 

( 16) 98224-2864 

Endereço Internet: Não tem 

Nome Técnico pelo Projeto: Aurea Aparecida Galli 

Telefones: (16) 99616 7698 · 1 Fax: Não tem 1 E-mail: aureagalli@hotmail.com 

3 RESUMO DAS INFORMAÇÕES 

A Local/Endereço e/ou Região de Atuação do Projeto: Todo o Município de Ibitinga. 

B Objetivo Geral: Representar lbitinga; desenvolver um projeto sociocultural no município 
valorizando a Cultura e a Arte; alegrar festas e festejos cívicos e populares da cidade; 
proporcionar diversão e lazer à população; formar plateia despertando o gosto e o interesse 
pela boa música. Educar crianças, jovens e adultos através dos Concertos Didáticos 
Interativos e prestar assistência à musicistas e alunos da associação e do Projeto Fanfarra. 

e Resumo do projeto: Representar lbitinga e se apresentar e em festas e festejos cívicos e 
populares da cidade; formar plateia despertando o gosto e o interesse pela boa música. 
Educar crianças, jovens e adultos através dos Concertos Didáticos; prestar assistência à 
musicistas e alunos da associação através dos Ensaios Abertos; dar continuidade ao Projeto 
Fanfarra e ao Projeto Bate Lata. 

D Nº de beneficiários (direto) atendidos: 21.697 
E Custo total: R$ 187.466,40 
F Duração do projeto (nº meses): 11 
G Custo per capta/mês: R$ 8,64 
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ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA - ASSARI 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.co1'} ftQ Ü 4 4 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - J d. São José, lbitinga/SP - CEP. 14.940-604 
Fone: (16) 3342-2117 e (TIM) 98224-286419 

1. Identificação do projeto: Orquestra de Metais Maestro lgnácio Correa de Lacerda de 
Ibitinga - Meta 2 
1.1. Instituição proponente: ASSAR! - Associação de Artes de Ibitinga 
1.2 CNPJ: 48.027.676/0001-03 

1.3 Banco: 001 - Banco do Brasil / t.4 Agência: 0505-3 / t.5 Conta: 30966-4 

1.6 Site: Não tem 

1.7 Certificações: 
CRCE(X) CEBAS (} 
Utilidade Pública Estadual Utilidade Pública Munici2al (} (Xl 
CMAS() Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (X) 
Conselho Municipal de Saúde ( ) Conselho Municipal de Educação () 

1.8 Nome do Responsável legal: Maria Dolores Ruiz Sanches 

1.9RG: 44.67516-1 / 1.10 Órgão Expedidor: SSP-SP 

1. Histórico da organização 
ASSAR! - Associação de Artes de lbitinga, fundada em 24/08/1976, mantenedora da Escola de 
Ensino Artístico Prof. Nivaldo Ferreira de Oliveira, da Orquestra de Metais Maestro lgnácio 
Correa de Lacerda de lbitinga e do Teatro Maria José Maroti, é uma instituição independente 
sem fins lucrativos que tem seus olhos voltados para a formação e educação do cidadão envolto 
nessa sociedade onde a busca pela eficiência e a competitividade, evidenciam as transformações 
estruturais nos modos de vida, nas relações sociais e no mundo do trabalho, impondo novas 
exigências às instituições responsáveis pela formação humana dos mesmos. Dessa forma a 
ASSAR! tem por prioridade prover conhecimento artístico, cultura, entretenimento e cidadania a 
todos sem exceção ou distinção. Nesse sentido apresentar espetáculos de qualidade à população 
ou de realizar o sonho de muitos de se expressar através de uma linguagem artística: Música, 
Teatro, Canto, Dança e Artes Visuais. 

"A arte é um patrimônio cultural da humanidade, e todo ser humano tem direito ao 
acesso a esse saber" (PCNs -Arte, 1998) 

2. Justificativa 
,,........,, A Orquestra de Metais Maestro Ignácio Correa de Lacerda de lbitinga, foi criada 1976 pela 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de lbitinga sob o nome de Banda Municipal lgnácio 
Correa de Lacerda, representa oficialmente a Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
lbitinga desde 1979, em 1998 teve suas atividades encerradas pelo então prefeito e ficou durante 
2 anos voluntariamente trabalhando sem vencimentos. Em 2002 foi encampada pela ASSAR!, 
sugestão do Prefeito da época o Sr. Florisvaldo Antônio Fiorentino e pela Câmara Municipal, 
sabedores da sua vital importância para a cultura patrimonial de lbitinga se reúnem e votam pela 
preservação desse patrimônio da nossa Cidade, restituindo seus componentes, agora 
funcionários da Associação de Artes de lbitinga que para isso passou a receber recursos que sem 
o qual não poderia assumir essa responsabilidade de salvaguardar, abrigar, manter e preservar 
esse bem. A partir dai a Orquestra tomou fôlego e pode cumprir sua missão de encantar e 
representar a cidade através de suas apresentações impecáveis e memoráveis que alegram festas 
e festejos cívicos e populares; despertando nos munícipes o gosto e o interesse para 
composições musicais de qualidade enriquecendo culturalmente a nossa comunidade e região. 
Promovendo diversão e lazer preservando a cultura através da apresentação de qualidade com 
um repertório musical rico e variado. Assim desde 2001 está sendo gerida pela ASSAR!. Em 
2019 abriu mais uma frente de trabalho formando o "Bequadro", um grupo de 5 musicistas, 3 da 
orquestra e 2 da escola, ambos os proj~tos mantidos pela Associação, criando uma integração 
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entre ambos na conquista mais um elemento de promoção de cultura que atuará na promoção de 
um repertório brasileiro de qualidade, nesse viés buscando valorizar os artistas, a poesia e a 
melodia mantendo viva a memória musical nacional através do resgate e execução de obras 
esquecidas que fizeram a diferença e romperam fronteiras internacionais, dessa forma 
enriquecer o repertório e aprimorar o gosto da nossa comunidade; tendo para isso a parceria da 
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga através da Secretaria da Cultura. 

3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 
Por deter o título de Estância Turística, Ibitinga tem a responsabilidade de promover 
apresentações musicais, folclóricas, teatrais gratuitas de qualidade, com profissionais 
capacitados para esse fim e propósitos educacionais à população em geral e aos visitantes que 
vem para conhecer ou para adquirir nossos produtos, expandindo e impulsionando o comércio e 
a indústria local e a sua tradição. 

4. Abrangência Geográfica 
Município paulista com 689,391 km2

, situado à 360 km da capital com uma população de 53158 
mil habitantes segundo o senso IBGE 2014. 

5. Objetivos do Projeto 
META 2 - Orquestra de Metais Maestro Ignácio Correa de Lacerda de 
lbitinga: 

5.1. Objetivo Geral 
A Orquestra de Metais Maestro Ignácio Correa de Lacerda de Ibitinga tem por finalidade 
favorecer o desenvolvimento cultural do município, alegrar festas e festejos cívicos e 
populares da cidade; despertar o gosto e o interesse para composições musicais de 
qualidade que possibilitem o enriquecimento cultural, contribuindo como opção de 
diversão de lazer da população, contribuindo para a preservação das tradições musicais do 
município de Ibitinga. Possui um subgrupo "BEQUADRO" que é formado por 3 
musicistas da orquestra e dois educadores musical da escola, sendo 1 ritmista e 1 baixista, 
todos mantidos pela Assari. 
Desenvolvem quatro projetos: 

• 1°- FANFARRA: "MÚSICA E CULTURA COMO ATO DE CIVISMO" 
desenvolve, prepara e capacita jovens desde 2015. Tem por objetivo formar uma 
fanfarra; socializar e integrar os participantes com a comunidade; capacitá-los num 
instrumento e proporcionar o contato com um repertório de qualidade, visando a 
valorização do indivíduo, conscientizando e proporcionando civismo na formação 
do futuro cidadão. 

• 2°- FRENTE DE LA TA: O Projeto em parceria com o CRAS/Centro de 
Assistência Social de Ibitinga, tem por objetivo formar uma banda com 
instrumentos alternativos; conscientizar o indivíduo integrando música e 
preservação ambiental para um mundo viável. Através da confecção de 
instrumentos alternativos e da capacitação musicalmente desses. Fomentar cultura 
artística e ambientalista transformando os educandos em multiplicadores dessas 
ações. 

• 3º- ENSAIO ABERTO - "APRIMORAMENTO TÉCNICO" Promover contato 
com o fazer artístico profissional na música através de ensaio aberto interativo, 
cuja finalidade é favorecer o aprimoramento musical, trabalhar dinâmica de 
conjunto, trocar experiências na produção de arranjos e motivar o participante na 
busca de crescimento e aprimoramento de suas habilidades e competências 
qualificando-o na carreira ie musicista. Aprimorar os alunos do ciclo avançado da 
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entidade e (re)qualificar os artistas da comunidade. 
4º- "CONCERTO DIDÁTICO INTERATIVO: MÚSICA AO ALCANCE DE 
TODOS" Promover contato direto da comunidade estudantil com o fazer artístico 
profissional, bem como propiciar a interação com os setores da orquestra, seus 
instrumentos e timbres e leva-la a compreender o funcionamento desse conjunto 
como um todo de forma lúdica e prazerosa através de apresentações didático 
pedagógicas desenvolvidas para escolas de educação infantil, ensino fundamental e 
médio e universidades viabilizando o acesso à conhecimentos diferenciados da 
música crescimento cultural, interação e lazer. 
5° - "BEQUADRO", Grupo de música que atuará na promoção de um repertório 
brasileiro de qualidade, nesse viés com o objetivo valorizar os artistas, a poesia e a 
melodia mantendo viva a memória musical nacional através do resgate e execução 
de obras de valor que foram esquecidas, que fizeram a diferença e romperam 
fronteiras internacionais, dessa forma enriquecer o repertório do ouvinte e 
aprimorar o gosto da nossa comunidade; tendo para isso a parceria da Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de Ibitinga através da Secretaria da Cultura. 

5.2. Objetivo(s) Específico(s) 
• Tem por propósito representar lbitinga em todos os eventos, festas e festejos municipais 

proporcionando ao público ibitinguense apresentações musicais de qualidade com 
repertório rico em músicas nacionais e estrangeiras. 

• Proporcionar aos estudantes do ciclo avançado da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira da ASSAR! e músicos da comunidade, um contato mais 
próximo com o fazer artístico profissional; capacitação e aprimoramento técnico 
musical; dinâmica de conjunto e criação e construção de arranjos. 

• São responsáveis desde 2015 pelo Projeto Fanfarra: "Música e Cultura como ato de 
Civismo", uma parceria da ASSAR! com S.O.S. - Serviço de Obras Sociais: 
Educandário "Joanna de Angelis" iniciando musicalmente, ajudando na escolha e 
capacitando os envolvidos na execução de um dos instrumentos que compõem uma 
fanfarra organizando e formando um conjunto coeso e dinâmico com a finalidade de se 
apresentar em datas cívicas e comemorativas. Nesse sentido resgatar este tipo de banda 
que está desaparecendo da nossa sociedade e assim manter viva a história desta banda 
tradicional que há 50 anos trabalha com dedicação e qualidade frente aos valores 
propostos pelos seus fundadores. 

• Projeto com parceria: "Frente de Lata" - Proporcionar consciência e preservação 
ambiental; pesquisar os sons produzidos por embalagens e objetos de materiais 
diversos e industrializados que são descartados e confeccionar instrumentos 
reutilizando esse material. Por fim utilizar os instrumentos construídos na banda que 
será desenvolvida dentro do projeto; Capacitação musical. 

• Projeto: "Concerto Didático Interativo: Música ao Alcance de Todos"- promover o 
contato com instrumentos musicais e músicos profissionais; conhecer os instrumentos e 
seus timbres; compreender uma orquestra e seus setores; obter noções de conjunto 
musical e a construção dos arranjos; interagir com músicos e instrumentos. 

"A música [ ... ] é uma linguagem comum a todos os seres humanos e assume diversos 
papéis na sociedade, como função de prazer estético, expressão musical, diversão, 
socialização e comunicação". (Romanelli, 2009) 
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00004'7 6. Beneficiários abrangidos 
6.1. Beneficiários Diretos 1 - Público participante dos eventos: 21.423 pessoas. Comunidade 
de Ibitinga e região - Participantes dos eventos realizados em praças, teatros, Pavilhão do 
Bordado, Ginásio de Esportes "Nicolão", Igrejas e outros (Agenda de Eventos de 2019 anexa). 

6.2. Beneficiários Diretos 2 - Atendidos pelos Projetos: total de 274, sendo 27 Alunos do 
ciclo avançado da Escola de Ensino Artístico Prof. Nivaldo Ferreira de Oliveira, atendidos 
durante o ano nos ensaios abertos mais os 132 (anual) músicos e estudantes de música da 
comunidade; 45 alunos do Projeto "Fanfarra", parceria com o S.O.S. - Serviço de Obras Sociais: 
Educandário "Joanna de Angelis" e 70 do projeto "Frente de Lata" parceria com o CRAS de 
Ibitinga (conforme relatórios anexos). 
6.3. Total Beneficiários Diretos: 21.697 pessoas (beneficiários diretos 1 mais diretos 2) 

7. Metodologia 
Composta atualmente por 14 musicistas a orquestra presta um serviço de utilidade pública, sua 
missão é representar Ibitinga em todos os eventos municipais e de proporcionar ao público 
ibitinguense o acesso às apresentações musicais de qualidade, buscando contribuir para a 
preservação das tradições musicais do Município (Tabela de Eventos de 2019 e portfólio de 
fotos e documentos anexos). Ensaia toda a semana às terças feiras, uma vez por mês realiza um 
ensaio aberto, interativo, visando aprimoramento musical e dinâmica de conjunto. Dedicado aos 
estudantes do ciclo avançado da Escola de Ensino Artístico Prof. Nivaldo Ferreira de Oliveira e 
à comunidade artística interessada, que para participar o musicista terá que passar por uma 
entrevista com um professor da Escola provando conhecimento necessário em música e no 
instrumento. Nesse contato é passado conhecimentos de maneira interativa e vivencial, visando 
a requalificação do profissional. O público participante recebe ensinamentos e trocam 
experiências com profissionais competentes, gabaritados e capacitados com anos de 
apresentações não só em lbitinga, mas em várias cidades do Estado e para muitas celebridades. 
Responsáveis desde 2015, pelo Projeto Fanfarra "Música e Cultura Como Ato de Civismo" 
(anexo), uma parceria da ASSARI com S.O.S.- Serviço de Obras Sociais: Educandário "Joanna 
de Angelis", que acontece uma vez na semana na sede do S.O.S .. Desenvolvem as atividades 
com a finalidade de formar, estruturar, conduzir e ensaiar uma fanfarra e para isso iniciam 
musicalmente, ajudam na escolha e capacitam 59 jovens envolvidos na execução de um dos 
instrumentos que compõem uma fanfarra (instrumentos de sopro e instrumentos de percussão), 
utilizando de técnicas e recursos pedagógicos variados de estímulos de iniciação musical através 
dos estágios (atividades) a serem vivenciados, com diferentes tipos de recursos que 
proporcionarão ao participante desenvolvimento auditivo e rítmico. Essa parceria com o S.O.S. 
abriu novos horizontes gerando assim uma nova proposta: a formação da Banda com 
instrumentos alternativos que é o Projeto: "Frente de Lata" em parceria com o CRAS, que 
atendeu a 60 estudantes, que foram motivados a pesquisar sons e ruídos em objetos e materiais 
descartáveis industrializados e confeccionar seus próprios instrumentos. Na sequência se deu a 
capacitação musical dos educandos e a aprendizagem da execução do instrumento 
confeccionado, por fim a formação da banda e a apresentação para a sua comunidade. 
O Projeto "Concerto Didático Interativo" foi elaborado para atingir as Escolas da rede Pública 
Municipal, Estadual e Particular. O estudante de qualquer ciclo, da educação infantil à 
universidade, irá ao teatro para assistir uma palestra musical lúdica, dinâmica e iterativa, onde 
poderão entender a formação de uma orquestra, o timbre de cada instrumento e sua função, fazer 
perguntas, ver de perto os instrumentos. Esse projeto acontecerá no mesmo dia dos ensaios, mas 
agendados pela escola interessada através de oficio encaminhado à ASSARI. 
Possui para o ano de 2020 uma agenda com 12 eventos previstos pelo calendário oficial da 
Prefeitura Municipal de lbitinga e outras datas não previstas que acontecem ao longo do ano 
realizadas via convocação oficial da Secy-etaria da Cultura de lbitinga (calendário Anual Anexo). 
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PROJETOS (anexos) Semestre Total Carga Total de 
de horária atendidos 

horas 

FANFARRA: "MÚSICA E CULTURA COMO ATO DE 2 72 2 h/a 45 

CIVISMO" - Parceria com o S.0.S. - Serviço de Obras semanal 
Sociais - Educandário "Joanna de Angelis" - desde 2015. 
Relatório anexo 
Oficina de Percussão: FRENTE DE LATA: MÚSICA 
AO ALCANCE DE TODOS - parceria com o CRAS - 2 84 1 h/a 70 

desde 2018. Relatório anexo 
ENSAIO ABERTO - "APRIMORAMENTO TÉCNICO" 2 08 1 h/a 27 

mensal 

CONCERTO DIDÁTICO INTERATIVO 2 06 lh/a 60 
agendado 

8. Resultados Esperados 
O desenvolvimento pleno de todos os projetos; Cumprimento das ações programadas para a 
"Fanfarra" e para a Banda "Frente de Lata". (Re)qualificação e aprimoramento dos alunos 
avançados e dos artistas envolvidos no ensaio aberto; A conscientização cultural da população 
comprometidos com a preservação do patrimônio material e imaterial da nossa cidade e região. 
Obter uma plateia mais participativa e esteticamente mais preparada. 

9. Processo de Monitoramento e Avaliação 
O sistema de monitoramento e avaliação de aplicação e utilização dos devidos recursos 
recebidos pelo convênio, serão realizados de maneira intensa, sistêmica e diária pelo conselho 
fiscal da entidade, visando uma aplicação consciente, de acordo com as exigências legais que 
regem o devido acordo de convênio firmado entre a Associação de Artes de lbitinga e a 
Prefeitura Municipal da Estância Turística de lbitinga . 

. . - -

9.1. Processo de Monitoramento e Avaliação (indicadores qualitativos e quantitativos) 
. 

Resultado(s) Indicadores Qualitativos Indicadores Quantitativos Meios de Verificação 

Proporcionar ao Apresentações de Participação de 70% da Depoimento de 
público anual de 21.697 qualidade; repertório população lbitinguense pessoas do público, 
atendidos (Agenda de diferenciado e selecionado; durante o ano de registro fotográfico, 
2019 anexa) o acesso à integração entre público e apresentações e eventos artigos de jornal, ou 
cultura e a boa música músicos; enriquecimento culturais promovidos na mídias online 
nas apresentações cultural do público; formar cidade. comprovando a 
realizadas em eventos cidadãos multiplicadores de participação nos 
comunitários. cultura. eventos. 

Participação e envolvimento 100% dos atendidos e Relatório de atividades e 
população atendidos de participação por evento; 

Democratizar o acesso à da população nos eventos forma gratuita em registro fotográfico, 
cultura artísticos comunitários 

ofertados de forma gratuita atividades artísticas e artigos de jornal, ou 
~ culturais mídias online. 
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PROJETO EDUCATIVO: "FANFARRA, MUSICA E CULTURA COMO ATO DE CIVISMO" 

Resultado( s) 

Manter a Fanfarra com 
alunos capacitados, 
envolvidos com a arte 
num conjunto coeso e 
dinâmico, e aptos a 
continuar para 
representando o S.O.S 
e a Assari em datas 
cívicas e 
comemorativas. 

Indicadores Qualitativos Indicadores Quantitativos Meios de Verificação 

Contato com fazer artístico, Participação do aluno em Relatório do S.O.S, 
desenvolvimento sensório 100% das atividades reuniões, depoimento 
motor, motivação, propostas; frequência, da família e da 
desenvolvimento da assiduidade; número de criança; registro da 
sensibilidade; disciplina; ingressantes e de ação artística 
concentração; socialização; concluintes; participação realizada através 
acuidade auditiva; respeito no desfile de 7 de fotografias; artigos de 
a si próprio e ao grupo; setembro. jornal, ou mídias 
raciocínio lógico e estético; online comprovando a 
equilíbrio emocional; participação nos 
protagonismo e autonomia. eventos. 

PROJETO EDUCATIVn: ENSAIO ÂBERTO - APRIMORAMENTO TECNICO 

Resultado(s) 

Obter experiência com 
fazer artístico 
profissional e 
capacidade musical; 
adquirir aprimoramento 
técnico; dinâmica de 
conjunto e entender o 
processo de criação e 
constru ão de arran ·os. 

Resultado(s) 

Promoção do contato e 
interação com 
instrumentos musicais e 
músicos profissionais e 
conhecimento básico 
sobre o funcionamento 
de uma orquestra e seus 
setores; Formar 
multiplicadores 
culturais. 

Resultado(s) 

F armação da Banda 
Frente de Lata; 
conscientização do 
indivíduo da 
importância da Música 
na preservação 
ambiental para um 
mundo viável. 
Confeccionar 
instrumentos 
alternativos e executá
lo nas apresentações da 
Banda. 

Indicadores Qualitativos 

Profissionais qualificados; 
Participação; motivação; 
disciplina; Aquisição de 
novos conhecimentos; 
interação e espírito de 
conjunto; Troca de 
experiências; autonomia 
com o instrumento; 

rota onismo. 

Indicadores Qualitativos 

Participação; motivação; 
disciplina; comportamento 
propositivo; Aquisição de 
novos conhecimentos; 
interação e experiência; 
autonomia; capacidade de 
ser um multiplicador de 
cultura. 

Indicadores Qualitativos 

Participação; motivação; 
postura corporal; disciplina; 
comportamento 
propositivo; atuar com 
protagonismo na vida e no 
palco; aquisição de novos 
conhecimentos; interação e 
espírito de conjunto; 
desenvoltura, autonomia e 
percepção corporal; 
Aprendizado técnico de 
artesanato e materiais 
reutilizáveis. 

Indicadores Quantitativos 

Participação do aluno em 
100% das atividades 
propostas; frequência, 
assiduidade; Número de 
participantes da 
comunidade. 

lndicàdores Quantitativos 

Participação de 100% das 
escolas; Número de oficias 
solicitação para 
agendamento; 
Desempenho (grau) obtido 
durante o processo. 

Indicadores Quantitativos 

Participação do associado 
em 90% das atividades 
propostas; Frequência e 
assiduidade; participação 
nas apresentações da 
banda; Desempenho (grau) 
obtido durante o processo. 

Meios de Verificação 

Relatório, reuniões, 
depoimento dos 
participantes; registro 
da ação artística 
realizada através 
fotografias; artigos de 
jornal, ou mídias 
online. 

" 
Meios de Verificação 

Depoimento dos 
participantes; 
relatório com 
feedback das escolas 
e dos educadores; 
reuniões; registro 
fotográfico, artigos de 
jornal, ou mídias 
online. 

Meios de Verificação 

Depoimento dos 
participantes; 
apresentações; 
registros fotográficos, 
artigos de jornal, ou 
mídias online; 
relatório dos 
educadores; reuniões; 
avaliações e auto 
avaliação. 
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GRUPO BEQUADRO 

Resultado(s) Indicadores Qualitativos Indicadores Quantitativos Meios de Verificação 

Resgate e valorização Enriquecimento cultural e Apreciação da Depoimento da 

da boa música aprimoramento auditivo de comunidade, através da comunidade presente 
brasileira; Formação do repertório artístico nacional sua participação e nos eventos; 

gosto por repertórios envolvimento com o grupo apresentações; 

diferenciados e nas suas apresentações. registros fotográficos, 

conscientização e do artigos de jornal, ou 

indivíduo da mídias online; 

importância desse relatório dos 

repertório musical na integrantes do grupo. 

preservação da nossa 
memória artística 
cultural. 

10. Recursos Humanos 

Vínculo 

Formação Profissional Função no Projeto Nº de horas/ CLT, prestador 

(cargo) 
mensal serviços, - --

. - ' 
-· 

Graduada em Pedagogia Presidente ------ Voluntário 

Pós Graduada em Arqueologia e Gestora 14 Acúm. de Cargo 
Cultura, Didática do Ensino 
Superior e Psicomotricidade; 
Graduada em Artes Cênicas e 
Design; Formação em Teatro, Ballet 
Clássico, Moderno, Contemporâneo, 
Dança Folclórica e Musicalização 
(piano). 
Formação em Trompete Regente Musical 10 CLT 

Graduado em Licenciatura em Músico Arranjador 20 CLT 
Educação Artística com Habilitação Instrumento Saxofone 
em Música e formação Técnica Educador Musical 03 Acúm. Cargo 
Conservatório em Saxofone 

Formação em Trompete Músico Trompete 10 CLT 
Formação em Trombone Músico Trombone 10 CLT 
Formação em Contrabaixo Guitarra, Secretaria/ Assari 14 Semanal Acúm. Cargo 
Harmonia e Improvisação Educador Musical 

Responsável pelo Grupo 20 CLT 
Bequadro 
Músico Arranjador 
Instrumento Contrabaixo 

Formação em Guitarra, Cavaquinho Músico Guitarra 10 CLT 
e Violão Educador Musical 10 Acúm. Cargo 

Formação em Trombone Músico Trombone 10 CLT 
Educador Musical 03 Acúm. Cargo 

Formação em Trompete Músico Trompete . 10 CLT 

t!JJ ' 
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Formação em Saxofone, Teclado e 
Canto 
Formação em Bateria, Percussão e 
Canto 
Formação em Clarinete 

Formação em Contrabaixo, Bateria 
e Percussão 
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Músico Saxofone, 10 CLT 
Teclado e Canto 
Músico Bateria e Canto 20 CLT 

Músico Clarinete 10 CLT 

Músico Contrabaixo e 10 CLT 
Percussão 

11. Crono rama de Execução do Pro· eto 
Plano de Trabalho Anual 
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Atividades/Mês R 1 R o 
o R o 

o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Assinatura do termo de fomento 
Reuniões de Diretori e Pedagógicas 
Apresentações em Eventos 
Feira do Bordado 
Ensaios abertos e Projetos Educativos 
Bequadro 
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BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: arte/ Secretaria 
de Educação Fundamental.- Brasília: MEC/SEF, 1997. 130p. 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: arte - Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 116 p. http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/arte.pdf - 23/01/2018 
ROMANELLI, Guilherme. Como a música conversa com as outras áreas do conhecimento. 
Revista Aprendizagem, Pinhais, n 14. P 24-25, 2009. 

Maria Do ores R iz Sanches 
Presidente da ASSAR! - CPF 225. 77 6.45 8-72 
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ASSARI - Associação de Artes de lbitinga - Mantenedora 
Orquestra de Metais Maestro lgnácio Correa de Lacerda de lbitinga - Calendário - Exercício 2020 

Nº horas Reuniões e Apresentação 
Meses trabalhadas ensaios Feriados Férias Dia/horas Eventos 
Janeiro 08 25 e 28 01 a20 25 (4 horas) Evento "Manhã Cultural" Prefeitura --

21e22- Reunião e Secretaria de Cultura - Praça da Matriz 
Planejamento Tocada Mensal 

Fevereiro 08 04 e 11 -- 14 (6 horas) Carnaval da Saudade - Praça da matriz 
19- Reunião 25 e 26 

Diretoria 

Março 08 03, 08 e 17 08 (4 horas) Dia Internacional da Mulher - Tocada -- --
17 (2 horas) mensal 

Projeto "Música para Todos" no Teatro 
Abril 08 14 e 25 11e21 14 (2 horas) Ensaio Aberto no Teatro Maria José Maroti --

15 - Reunião 25 (4 horas) Evento "Manhã Cultural" Secretaria de 
Pedagógica Cultura- Praça da Matriz -Tocada Mensal 

Maio 08 09, 12 e 26 1 09 (4 horas) Dia das Mães - Tocada mensal --
26 (2 horas) Ensaio Aberto no Teatro Maria José Maroti 

Junho 08 09 e 23 11 -- 20 (4 horas) Tocada Mensal na Praça - Sec de Cultura 

Julho 08 02e14 04 e 09 02 (6 Horas) Abertura da Feira do Bordado/2020 o --
27 -Reunião 

, . ._,,,_ ..• 
Diretoria o 

,-..... 

Agosto 08 08 e25 06 8 (4 horas) Tocada Mensal - Praça 
-

-- CJl 
14 - Reunião ~ 

Pedagógica 

LOj , 
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Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

08 

08 

08 

08 
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01e07 07 07 (6 horas) --

06, 20 e 25 12 6 (2 horas) --

25 (4 horas) 

17 e 28 02 e 15 28 (4 horas) --
09 - Reunião 

Diretoria 

01e15 25 21a31 15 (4 horas) 
19 - Reunião 

Diretoria 

Total de eventos oficiais previstos 

Início das atividades: 20/01/2019 
Término das atividades: 21/12/2019 

Independência (Desfile Cívico) 

Projeto "Música para Todos" no Teatro 
Maria José Maroti 
Tocada Mensal na Praça 

Semana Cultural - Tocada Mensal na Praça 

Semana do Natal - Sec de Cultura 

12 

Cumprirão todos os eventos oficiais não agendados solicitados por convocação da Prefeitura Municipal de lbitinga/SP. 
Horas trabalhadas: 120 horas 

Ibiting~ ~3 je ~irmb~ 
Mana efofo~~ancfies 

Presidente da ASSARI 

r-·. 

o 
o 
CJl 
~-
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Orquestra de Metais 
"Maestro lgnácio Correa de Lacerda" 

de Ibitinga 

22/02 - Foliões da Saudade, Carnaval de Rua, Evento promovido pelo 
Rotaract/lbitin a arceria Secretaria da Cultura de Ibitin a 

30/03 - Praça Ruy Barbosa evento promovido pela Secretaria da Cultura de 
Ibitin a 

02104 - Ensaio Aberto no Teatro Maria José Maroti 
11104 - Procissão "Luminosa" à Cruz do Cigano - Praça do Cruzeiro 
07105 - Ensaio Aberto no Teatro Maria José Maroti 
09105 - Procissão de São Benedito 
11/05 - Praça Rui Barbosa evento promovido pela Secretaria da Cultura de 

lbitin a 
24105 - "Bolsa Família" Praça Ruy Barbosa- Prefeitura de lbitinga 
08/06 - Evento em São Carlos/SP representando Ibitinga - CONEXIDADES 
03/07 - Feira do Bordado - Cerimonial de Abertura 
27 /07 - Homenagem no enterro do Radialista Roque de Rosa - Tocata no 

Cemitério 
11/08 - Encontro de Pipas - Ricardo Rocca com parceria com a Secretaria de 

Cultura 
07109 - Desfile Cívico 
05/11 - Projeto Música ao Alcance de Todos Teatro Maria José Maroti para os 

alunos do EJA da EMEFEM Prof. Benedito Teixeira de Macedo 
09/11 - Praça Rui Barbosa evento promovido pela Secretaria da Cultura do 

Municí io 
17 /12 - Semana "Natal na Praça" - Praça Ruy Barbosa evento promovido pela 

Secretaria da Cultura do Município (previsto e agendado) 

3000 pessoas 

200 

30 pessoas 
200 pessoas 
43 pessoas 
100 pessoas 
200 pessoas 

400 pessoas 
1500 pessoas 
500 pessoas 
100 pessoas 

50 pessoas 

7000 pessoas o 
60 pessoas 0 

o 
200 pessoas ~ 

200 pessoas 
(público estimado) 

1 
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Grupo Bequadro 

Projeto: Fanfarra - "Música e Cultura 
como ato de Civismo" - SOS. - Serviço de 
Obras Sociais - "Joanna de Angelis" -
Prof. Joaquim Meira Silva Neto e o 
Educador Ritmista Alexander Pedrozo 

05/11 - Projeto Música ao Alcance de Todos Teatro Maria José Maroti para os 
alunos do EJA da EMEFEM Prof. Benedito Teixeira de Macedo 

09/11 - Praça Rui Barbosa evento promovido pela Secretaria da Cultura do 
Municí io 

17 /12 - Semana "Natal na Praça" - Praça Rui Barbosa evento promovido pela 
Secretaria da Cultura do Município (previsto e agendado) 

07109 - Apresentação dos Alunos do "Projeto Fanfarra" do SOS - Desfile 
Cívico 

25 e 26/11 Show de Talentos no S.0.S. Participação do Músico componente 
da Orquestra de Metais, Sidinei Florencio, como jurado no quesito 
Canto e do Professor Alexander Pedrozo, músico componente do 
"Be uadro", como ·urado no uesito música. 

"""""".,...,...,..-__..,..~= 

·.)::.}t:~ ~,g:'ffiQlâl~e!:RilJ>Iiê(l :;· ~ ... ,.,,. '"'"'"'""''··'"''" 

Ibitinl'~ezem~de 2019 
,. C7l16, ~4/ 

Maria Dolores Ruiz Sanches 
Presidente da ASSAR! - CPF 225.776.458-72 

60 pessoas 

180 pessoas 

200 pessoas 
{público estimado) 

7000 pessoas 

200jovens 

o .. -. .... ,.· 
o 
o 
CJ1 v) 

2 



Assa ri ·Associação de Artes de lbitinga 1 de 3 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com .. 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940@C1~ Q O 5 '( 
Fones: (16) 33422117 -(TIM) 98201 7767 

Relatório Anual da Assari - Exercício 2019 

Este relatório apresenta as principais atividades desenvolvidas pela Assari, Associação de Artes de 
Ibitinga em 2019, bem como o resultado da avaliação realizada pela equipe de educadores funcionários 
e associados envolvidos direta e indiretamente nos projetos, no intuito de contribuir para uma 
administração eficaz e eficiente. 
A apresentação deste relatório também busca subsidiar as tomadas de decisão da Assari em relação às 
ações que serão realizadas em 2020: cursos existentes; cursos a serem implantados; projetos internos; 
projetos com parcerias; apresentações no Teatro Maria José Maroti; apresentações comunitárias; 
planejamento e execução de eventos novos; divulgação dos eventos; capitação de alunos/associados; 
lacunas culturais a serem preenchidas; dificuldades enfrentadas; diagnóstico e prognóstico 
possibilitando a leitura das dimensões do trabalho realizado. 
Salientamos, porém que esse relatório é resultado de um levantamento parcial e em determinados 
aspectos, provisório, mas poderá auxiliar próximos passos no sentido de diagnosticar dificuldades, 
entraves e necessidades para o bom desenvolvimento e adequação à demanda de indivíduos envolvidos 
associados ou não, bem como no cumprimento do seu papel institucional de promover, apoiar e 
dinamizar a cultura local. 

Resumo das ações realizadas em 2019: 
• Suporte artístico à artistas da nossa região; 
• Apoio aos projetos: Orquestra de Viola Caipira, Seresta, Bandas e Cia. Teatral Ametsis; 
• Continuidade dos projetos: "Fanfarra": desenvolvido no S.0.S. pelos músicos da Orquestra da 

Assari desde 2015; desenvolvidos por educadores da Assari nas instituições: "Musicalização" 
Casa do Caminho, Centro Dia do Idoso, Lar São Vicente de Paula, Projeto Crescer, Beth 
Shalon e CAPS; "Teatro Infantil": Casa do Caminho; "Contação de História": nas creches e 
escolas das redes Municipal e Estadual via ofício, no Centro dia do Idoso, no Asilo São Vicente 
de Paula, nas praças e eventos comunitários; 

• Aluguel do Teatro para companhias de teatro ou outros eventos de empresas particulares; 
• Disponibilização do teatro para uso de entidades, associações sem fins lucrativos e para os 

eventos da prefeitura: Circuito Cultural Paulista, Sesc, Virada Paulista e outros, conforme 
disponibilidade da agenda da associação; 

• Realização das atividades relacionadas às datas comemorativas: Dia de Reis, Carnaval, Dia da 
Árvore, do Índio, da Mulher e dia das Mães, Lei Áurea, Aniversário da Cidade, dia do 
Padroeiro, dia dos Pais, Semana do folclore, dia da Independência, dia da Criança, Semana 
Natalina; 

• Continuação dos projetos realizados na instituição por voluntários: Curso de Desenho em 
Quadrinhos, Ballet, Dança de Salão; 

• Organização e planejamento do 1° Salão de Artes Plásticas "Duilio Galli" que acontecerá em 
março de 2020. Será organizado pela Assari com parceria do Rotaract de Ibitinga; 

• Elaboração do pré-calendário e possível agenda de eventos e plano de ação para 2019, com a 
participação dos associados em assembleia geral; 

• Avaliação, replanejamento, manutenção e atualização dos cursos livres da associação nas áreas 
de música, teatro, dança e artes visuais; 

• Relação de dificuldades surgidas durante o ano de 2019, reflexão e propostas para solução e 
viabilização dos problemas; 

• Manutenção dos Projetos Ensaio Aberto para alunos do avançado e artistas da comunidade com 
o intuito de proporcionar aprimoramento e troca de experiências; e do Projeto "Música ao 
Alcance de Todos'', que proporciona à alunos das redes municipais e estaduais um encontro 
com boa música e cultura através da Orquestra de Metais, Grupo "B quadro" ou da Orquestra 

de Viola Caipira; lQ ~ , 
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Realização da Reunião Pedagógica final para definição das ações de 2020: Desenvolvimento, 
replanejamento dos existentes e redação de novos projetos para início em fevereiro/março de 
2020 "Musicalizando os Pequeninos" (de responsabilidade dos Educadores Musicais da Escola 
de Ensino Artístico Prof. Nivaldo Ferreira de Oliveira), continuará bimestral, sendo 8 (oito) 
encontros no total em cada entidade, dessa forma oportunizando a um número maior de 
instituições essa parceria, ampliando seu atendimento e proporcionando a um contingente maior 
seus benefícios. Como definido o acesso à Oficina será mediante ofício encaminhado à Assari 
pela entidade interessada, mas que para isso deverá dar a contrapartida de fornecer um auxiliar 
de sala, que não precisa ser da área de artes ou de música, para estar junto ao Profissional da 
Assari e que poderá resolver os problemas de disciplina e necessidades básicas dos educandos, 
pois já os conhece. A continuidade do Projeto Bate Lata, parceria com o CRAS 
(Responsabilidade da Orquestra de Metais); Concerto Didático Interativo que visa à formação 
de plateias mais críticas e preparadas culturalmente e isso de modo lúdico, divertido e 
prazeroso, despertando novos caminhos e diretrizes de aprendizado. Um encontro que ampliará 
horizontes e fornecerá ferramentas que auxiliaram no desenvolvimento da aquisição da 
linguagem musical e suas perspectivas levando-os à reflexão estética.); Dar andamento ao 
projeto de Contação de Histórias nas escolas incentivando a Leitura e aprimorando 
sensibilidade dos ouvintes atendendo à comunidade infantil, juvenil e adulta da cidade. 
A equipe de diretores, educadores e funcionários da Assari manteve no decorrer de 2019, com 
regularidade, reuniões de planejamento e avaliação, possibilitando o acompanhamento do 
trabalho coletivo e individual, a correção de metas, de propostas e de ações, bem como a 
apuração dos resultados. 

• No fmal de 2019 houve uma reunião com a intenção de uma avaliação mais abrangente, cujo 
resultado é o que segue abaixo: Nota média dada pela equipe para os trabalhos em geral, 
realizados pela Associação em 2017: 9,0 (nove) menor nota dada foi 8 e a maior 10, em 2018 
menor nota dada foi 9 e em 2019 a média foi 9,5. Configurando dessa forma o crescimento 
qualitativo da instituição. Como resultado foram discutidas ações para reparar os erros e as 
contradições enfrentadas e discutir ações para enfrentar novos desafios; 

• A Associação não consegui viabilizar verbas para a implantação do projeto "Circuito de 
Educação no Trânsito" que atenderia crianças de 7 a 1 O anos ficando assim para 2020; 

• O Site da Assari está sendo desenvolvido um com a finalidade de promover acesso aos 
interessados em todos os objetivos, projetos, cursos, oficina e espetáculos da associação; 

• Foram realizadas em 2019 as reformas: do banheiro masculino no andar térreo, do Teatro e do 
muro da frente da associação, ficando para 2020 a pintura do prédio, a troca da caixa d 'água do 
teatro e o conserto do telhado do teatro e da escola. 

• Resolvemos a comunicação interna, entre os funcionários da secretaria, os professores e os 
associados, facilitando o entrosamento e o trabalho em equipe, criamos grupos no WhatsApp 
para cada turma e grupo do financeiro mantendo, dessa forma, uma comunicação mais efetiva 
com a comunidade assariana; 

• Foram realizadas a distribuição de panfletos dentro de jornais populares, nos dois semestres na 
busca de conquistar novos associados interessados em arte, houve uma procura relativa em 
resposta às ações de divulgação, trazendo para o quadro de associados novos membros. 
Precisamos continuar investindo em ações diferenciadas: como a que levarão a todos 
informações sobre a Associação e sua Escola de Ensino Artístico e seus projetos; 

• Continuamos a ressaltar a importância dos associados da Assari participarem das assembleias e 
reuniões dando continuidade as reflexões a cerca da missão da Associação de Artes de lbitinga 
na nossa sociedade, possibilitando, dessa maneira, atividades estratégicas de enfrentamento das 

LYÍ 
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diversidades que poderão decorre durante o ano na comunidade (compreendendo sobre tudo, as 
áreas com maior dificuldade de acesso às ações culturais). 

Enumeramos abaixo as falhas detectadas na avaliação, 
com o intuito da reparação das mesmas para a não ocorrência em 2020: 

Devido ao ano atípico, deixamos para buscar nesse ano parcerias para viabilizar definitivamente 
o projeto "A Assari Vai Invadir sua Praça" que foi discutido várias vezes, mas ainda não foi 
formalizado. E o de "Segurança no Trânsito: A Construção do Cidadão Consciente" Dessa forma, 
promover eventos em bairros afastados do centro levando cultura e lazer aos menos favorecidos, pelo 
menos l vez por bimestre. 

Capitalização de Recursos para 2020 
Em 2019 foi reformado o banheiro masculino do térreo. Reforma do Teatro e do muro da frente da 

Escola. Em 2020 será preciso viabilizar os projetos que não se cumpriu em 2019 devido a falta de 
verbas: reforma da lateral do prédio da escola e terreno; espelhos, barras e piso sala de dança; troca 
do piso da escola toda e a colocação do Toldo na porta de entrada, que não foi colocado, pois não 
foi possível pintar o prédio. Mais uma vez não se pode trocar o piso da escola toda, ficando assim 
para 2020. 

Sugestões para angariar verbas: Conseguir patrocínio e doações. Serão realizados eventos em prol 
desses projetos: 3 Bailes durante o ano com parceria da ACIFI- Associação Clube da 3ª Idade Feliz 
Cidade de Ibitinga, "Brechó Cultural" e bazar beneficente, rifas, participação na Feira do Bordado/20 
com vendas de produtos fabricados pelos cursos de artesanato e outros. 

Aurea Aparecida Galli 
CPF 035021058-63 
Gestora da Assari 

Ibitinga/SP, 03 de dezembro de 2019 

ç;:>Maria ' Dolore~ uiz Sanches 
CPF 225.776.458-72 

Presidente e Diretora da Assari 
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Planilha Orçamentária; 
Cronograma de Desembolso. 

LDJ. 
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1 
1.1 Regente musical 
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1 
!Musico arranjador e 

1 
·
2 

!instrumentista 
1 -t- ... 

1.3 1Musicos instrumentistas 

,Subtotal 
1 .. -

1 
2.1 Regente musical 

Musico arranjador e 
2 · 2__.j~nstrumentista 
2.3 rusicos instrumentistas 

Subtotal 

TOTAL PROJETO 
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Planilha Orçamentária 

) ) ) 

3 - Detalhamento 3 - Quant. 4 - Unidade 5 - Duração 6-Valor Un 7 - Total 

1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica - -· -·-1·-

responsáv~I p~~_organizar_ as_apresenta_ções e reger a orquestra' 

responsáveis pela seleção e arranjo das canções escolhidas 
para cada repertório da orquestra; instrumento Contrabaixo e, 2 

'Saxofone; Educador Musical - projetos ~· 
!,Musico iilstr~mentiSta: Güitãrra, Trombone, Trompete, Bateria, -

9 
_<_?anto, Clarinete, Percuss~o. Ed_ucador Musical - projet_os __ 

salário 
mensal 

salário 
mensal 

salário 
mensal __L 

2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Human_o_s ___ _,.. 

-- 1
Referent;à Provi~ão~ ~~SS (empregado e -e~;esa) + FGTS, PIS el - salário 

rRRF --~-- _ 
Referente à Provisão: INSS (empregado e empresa) + FGTS, PIS ei 
IRRF 

mensal 
1 

salário r 
mensal 

2 

Referente à - Provisão:- INSS (empregado e empresa) + FGTS, PTS--;;t 
IRRF 

salário 
mensal 

9 

11 j R$ 1.685,50 R$18.540,50 

11 

11 

'R$2.852,47 

~-···----~ 

: R$31.377,17 

1 
1 

R$6,913,.33 , .. R$76.046,63 

-......1.----- 1-- ----f 
R$125.964,30 1 - - ---· ! 

1~,.sa ~' ~"·~l 
11 

11 

r---- 1 

R$15.4~8,50 _J R$1.403,50 

R$3.312,62 R$36.438,82 
--- _J 

R$61.502, 10 . ~ 

R$ 187.466,40 

lbitinga/SP, 02 de dezembro de 2019. 

Presidente da ASSARI 

) 
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Regente musical 

Musico arranjador e 

instrumentista 

Musicos instrumentistas 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

) ) 
Assari - Associação de Artes de lbitin~á 

CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 

Fones: (16) 33422117 (TIM) 98201 7767 

Mês 1 

1.685,50 

Cronograma de Desembolso 

Mês2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês6 Mês 7 
'-- --

1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técn~ca (R$) 

1 1.685,50 1.685,50 1.685,50 1.685,50 1.685,50 1.685,50 

---+- -

2.852,47 1 2~ 852,47 2.852,47 2.852,47: 12.852,47 + 2.852,47 ~52,47 

6.913,33 6.9._13~,3_3_....... 6.913,33 .l 6.913~3 6.91 3,33 . 6.913,33 6.913,33 

Mês8 Mês 9 __ M_ê_s_1_0~ Mês 11 t 

1 1 
1.685,50 1.685,50 ' 1~85,50 1 1.685,50 

2.852,47 2.852,47 2.852,47 2.852,47 
1 

6.913,33 ~ 6.913,3;-t 6.913,33 1 6.913,33 --~'- - ~_l J_ __,J. 

) ) 

7 -Total 

R$ 18.540,50 

R$ 31.377,17 

R$ 76.046,63 

R$ 125.964,30 

---------
r- - -

2.1 

2.2 

Regente musical 
-

Musico arranjador e 
instrumentista . -

2.3 Musicos instrumentistas 

Subtotal 

TOTAL PROJETO 

2 - ~n~rgo~ Sociais - Despesa~rovisões ~~urs9Js Hl:l_f!lªnos 

874,98 874,98 874,98 874,98 874,98 874,98 874,98 

1.403,50 1.403,50 1.403,50 1.403,~ 1.403,50 1.403,50 1.403,50 

874,98 874,98 874.,.98 874,98 

1.403,50 1 1.403,50 1.403,50 1.403,50 

--+ 
3.312,62 3.312,62 3.312,62 3.312,62 3.312,62 3.312,62 3.312,62 3.312,62 3.312,62 3.312,62 3.312,62 

__ ....__L_ 

lbitinga/SP, 02 de dezembro de 2019. 

Mtlt.4S~ 
Presidente da ASSARI 

R$ 9.624,78 
L 

R$ 15.438,50 

R$ 36.438,82 

R$ 61.502, 10 

R$ 181.466,40 

o 
o 
o 
cn 
l\) 



Assari -Associação de Artes de lbitlnga o n o o 6 3 
CNPJ: 48.027 .676/0001-03-e-mail:assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 -(TIM) 982017767@ 

Estatuto; 
Ata de Eleição; 

Documentos da Representante Legal. 
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ESTATUTO SOC:tAL 

ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA 

''ASSARI" 

(apftul9 l 
Da Denominação) Fundo Social, fins 

e Duração da Associação de Artes de lbitinga. 

Art. 12 • A ASSOCIAÇÃO DE ARTES OE JBfr:INGA, ?Jrnt,l•m designada pela 

sigla ASSARI, é urna. assotta~ão sem fJJ1$. lµ<r:atiwot di~inçõ~ retlgiosas., 
rada.is, ideológicas Olil poUti® partidárlàl1 fund'à<f·a ll9 .de Detêmbro de 
1976, com :sede' e foro na cidade • lbittoP à Rv'á Os'-ar de carvaiho, nº 
51 no .Bairro Vila Guarani, regendo-.se no ~o ele sua atividade pelo 

presente Estatuto. 

Art 2~ - A ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IB1TINGA, instituição independente 

e n~o ~c;onéSmica fda. f1Jnde~ ~Qt1al Artistice. 

Art. 3º • A ASSOCIAÇÃO D~ ARTES DE IBl:rtNGA tem seu tempo de 

duração indetermina.do, c:oinctdindo, ~u~no social cgm o civlf. 

Art. 4:t - A ASSOCU\ÇÃO DE ARTES DE IBITINGA é ma:ntenedora de três 

prejetós distintos: 

L Escola de EnstnoArtfstico "Prof. Nívaldo Ferrelra~e QUv~irai'; 

m. Teat,ro 1:'fV1cuia Jt>sé Maroti'' .. 



. .;. ' 

11 .~ .fll ~~111~ . 01Vlk .nt:. ·~SOA. 
.. . . JUftiOtCA tlE. ,~,l (} 

·,~·SOS~~~~ ; f ' ii_..·,·a·· -.. _· ·• 

C.pítufoll 

Objetivos 

Art. 52 ~ A ASSAll tem objetlvos de natureza· -0uttural consubstanciadus na 
colabora~otécnica e material que :gar.anta:a pr~o e a ·umservaçlo 
do acervo artístico, tnstrum•ntate ,xtttirnoniaf, ·ea cf~lsatã<Hia t;se,ola de 
Ensino Artístko Prpf. Nivatdo Ferreira. qe Qf~lJ'if.e ft:'.T~., ·~~~ ,~if 
Maroti; .como centro de ·réfer•n~~ Ckt' $thiidatfe5 e :pe$·quisa:$, de :~~ráter 

cívicoi educaeional, ª"~ ~~raf·· 

l. Promover tarnpanha,s de ê~larecimento da ·comunidade sobre á 
ímpo~ncia d.à: f)reserv~: do· patdm.&nio artf5*o--cuttunt :.Material e 
lmaterial existente em nossa cidade; mobiti2ando a opln~o pública 
para·garantir·sua cons.efV,a'çio e pt!$t.o; 

li. ReaUzari patrocinar e promov~t em ~c:mfYOtQ c:om a ~scóla d~ ·en$.tno 
Artístico P.r0f~ ''Ntwddo Ferr'êira: de: Olil(ewa~* · e dQ 'TeattQ 11Matia .lbsé . ' . , . ' . . ' ' .. .. • .. ... . • • ... . ' .. _. ,,. •• •" • ;;. '·' · • . . .. " , , ." :r >~· • .. ' .. • • • ·~. ,,.,<. :. • • ' ' ' 

Marotr, -~posíçaes, cursos, con~rtêi~ ~m1.nárto$, d~, 
congressos e encontrQ'S d.e (five:r$45 n~turE?zas qµ.e, garan~m () ã~$so 
da populaçãç à ~Yltut~~ ff.~çt~'O ~ cid.edé!nia QU ,qve propiciem o 
lntercãmbio entre proffssiortáls de arte, e$ttidantes. e.ntldades e P,Qdér 

Público; 

111. Promover o desenvolvimento das Artes em nosso Murlidpio,. com 

vistas áintegra~ãot artístico.soci:at da família eda comunidade:; 

,.---., 

,,,,...., 

,,....._ 

,-. 

,...,, 
.,,.... 

'ft...... 

,...... 

.,,...... 

/"""\ 

~ 

"'""' 

,-., 

r-. 

;;---., 

,....., 

--. 

"""" 
....... 

r-.. 

r-, 

,......_ 

7"'-

r-... 

:,........,_ 

""'"" 
,,...... 

,,,.-.,, 

,-.... 

""' 

_,,....,_ 

,,....., 

-----
,..... 

,-.... 

........ 

,.,..... 
~~:·m-r.ri:.·.,: .. rfNtF-f· ,,if.m;.;w,-##-""~rr&,.·""t2''hi-".iJV'~tlri"''"'='.+&§if""'&'Af:f'>"Wi§if'2'ttEit·-iffiffl.-.N.?R$:.ZffefiffêrMiwfüJàfj&>l r-ef+$'@i±*yi:;:ffl:'.i ..... ~fr·~"-'F.f.-w~J'ij: 



'~ 

""" 
..-... 
,,...,_. 

-... 

,......_ 

........ 

""" 
/'""'\ ,,..... 

.;, ' 
~ 

,..... 

~ 

,,...... 

,-.. 

OF\ClAL ·.· QE ftlGlS• CtVíl. Qt ~&QA .3. 

. Jt.llffltA -U&0U!l§N4~ () 0 (' O 0 6 5 
MtMOFll.MAOO .$08 rr. . · · · . 

VI~ ReJlizar a,p~ e· programas tltfe ·venham em beneficio do 

dt••tw•itoll'\IJ ,~ftUrff, e.tpirituaJ do Jo.wtm e. sua iAtegrr&Çio na 
~urti(fade; 

VlL Prom.(>Ve·r o trétr\âm$hti:>1 ca~o · pr~•~mal; formaçãó 

eonti-m.1a~ e ... dal~ç~ ~~ ·4• te~r~~ hiun21nos :nas áreas de 
m.·'.·. • ·.~ · . .. ~ . · · ·. ·~~AW~,.f$te ·t8tfõ·· JnttntM!ffdO,:a formação ·anística. u~,,,.~#~'~V'~ ... .. · .. .. ... 1 ···. .... .. .. .· . . 

e cultural; 

VHt Firmar contratos;, convênl0$, térmos o.u arêôrdos com 'º Poder Publico, 
e·m todos os nfv~, ou com a Iniciativa privada, para gestão e 
.gerenmame.nto de e~uipamento.s· cultur:ats e imptanta'Ção e 
desenvolvimento de programas de ~overno na área da educação e 
cultura. 

Parágrafo tíltkO ~AS dependênei~$ ;$Pb .re•onsabtlidadé-da .ASSOCIAÇÃO 

não serão cedldu. parà reelft~lfo ~~ atividades dtver:tas de suas 
finalidad~s . 

Capítulo IU 

Da Administração e Diretoria 

Da Associação de Artes de lbftinga • ,,, 

Art. 72 .. . A AS$odaçãp de A~ ~e tbttinga ~r-á .gerida em suas atividades 

PE?.lQs se.Julnte$. 9rd.~:.: f,')J~ia;:AJ$1~ Geral, ·Conselho·.c0nstdtivo e 
con$élho Fiscal. 

Art. 82 "' '.A:Diretoria será composta PÇJr $eis . m~trtproi e·a cujo presidente 
compete repre.$~fltá"ta ativ~ ~· pssivãmenté, J4di~ial e extra 
judicialmente; Essa diretoria será e.leite ,pela Assemble\ia da Assodação e 
os demais eargos -e comlssfSes existentes :se.ri$ escolhidos peta própria 

Diret~r.ia tendo .. ~sses ór~o_s mándato.s de q. uatro (4) . ªí'l.º~. ,. fendo 

perm1tídaa ree~'eí:lllSeeutlva. J tJ/>(f. 



[ '1 t • ···.' 

k A OiretQria :será assim C9fl$~ituida~ PRESIDENTE, VICE:.-f'RESlO!NTE, 
PRIMEIRO ,SE(Rfl'ÁRtQ# SE<iUNDO SECRS-Aruo, PAIMEJRO 
TESOURE·1RO E.SEGUNDO TE.SOUftilRO. 

Art. 9' ... Compete à Diretoria: 

1. Administrar a· ASSAR! ~rtnQo tod• 95 ·•tm. o.µ ~etmlni.l~ '<fue 
constituem. seus objethtos:;. 

li. Cumprir e fii.~et · cu~rir M ~rnln~ do presente Estatuto, 
ouvindp sempr~, nos ça.sos. miiS .. ~JJl~X&l, €hÔ>.nselho :~ftiV9 
que tem ~mo devér ç:Qt)1i>~.rari; 

OI. Ela:borar ·e mm,fifi<:at1.. cumprir e fater cumprir Q$ ~gitt\et\~ 
Internos Espeçiftcos de e.ada projeto; 

IV. Propor deacordo eom a mai<m, *9J~<hi> :~qnJéJh~ ~l'f~l.ilt.iV.é· 
aptova.ção da· Assembleia Ger••~ qw.fqµer- ·reforma ·dô· 'pr .. trte· 
Estatuto; 

V. Reunir-se men$al!'!'~11~ ~m reuntãp prdin.áriª e extraoràiná.ria 

conferme- convo~ção ct9 J>te(Jd~r\'f.e da,Aftoda·Gão· 
~-

11 
' 1. Convocar -e presjdir todas as atividades da ·~oql~; ·md~ive 

reuniões ordinárias e extraordiná:ri!IS· :d,e seus ótaãos 
ªd_mJnistr;ativos; 

n. Gerir o fundo da Asseiafão, movhm~~A~t)..Q Ç()tiJ"ntamente com 
o Tesoureiro, autormnni() "·~. l')ni~qp p~mento$t bem como 
movimentaç6es ,firtan~-.ff,t~:·ou ·P~ ·~ da 1nternet Banktng 

e ser detE;!flt()r d,e Umii. lU q _ _ êQ*:t~) .s.éft:bas.'gere.das. w·.º s .· -ema 
para esse fim; . . . 

. . i • 
·~ ' . . . 
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111. Apre$entar telatório .. anual das ~-•~1'o1'bem como 
prütâçãO de~a$ relativas:u·exerckio;anteriar;· 

\lt.. Nomear o Gestor. 

l. Substituir o presidente e.m sµa avsêttda; 

lt Substituir o presidente em seus impedimentos. 

Parágrafo único .. Em caso de tiê~i:a,, destituição ou morte do 

Presidente, o Viee .. Pruídente assumirá a P~idênc.ta até. o fim do 
mandato, valendo para todoS·.~·~it~1:rr,~n•n~~ do tempo do 
exercido como o eum.prtm•ntodê um:mtndato. 

Art. 122 .. Compete ao Primeiro Secretário: 

1. Corru>arecer às reµf)i~l•v~:nQ:Q$.~vas atas, quer sejam da 

(')ir«tori~ dO'Consethp Executivo ou Assembleia Geral; 

u. Apresentar e ler durante as r-euniões, todos os expedientes; 

m. Verificar o serviço de Secretaria bem como toda a. escrituração da 
Assoda~o, de forma a preser\fêtt ~e~· c.toc1.1rpentos e atetJ(ter aos 
pedidos inf-0rmativ.es; 

\V. Redigir e as$inar 'jun~rnente corn o presidente, toda a 

corresPQndêt)tia e ~~pedH2'. ~
' 

~ ., 

' . 
' 



• 1 

Parágrafo único - Em c~so· de ~tltiaf destttutÇão -~. mott~ do 
Pnmêtro Sec:r.etári.o, o Segun@ $êctetário .éi$$r.J)'t1itâ' ó. ~·•· dl! 
Primeiro S.:retátio at~ o fijn .do mêiOdatd, valendo Fat"a tod:os os 
afeit9s, lnde·pendente do··temJ?O dó exercício. com• 6 d.unf:lrimên:tO 
de um,mandato. 

Art. 142,_ Compete ao Tesourefro: 

1. Assinar com o PresiÇl~t~ 9s ~eqµes e.tas cpnigs b.~r:i~ri~ ·da 

Assodação1 bem cõmc» tn'C:Jvt~nta~6e~ ·1f~(le,it~ ff~ftãi ~- Je>r 
me19 da Internet .. eanktn&' ~. ,_,. d'~nter d.e ~ma,. 'el.J ·(te, MJ .(2} 
senhas:geradas p~to si$tetna para esse flf't'I·:, 

IH. Verificar o livro cai:xa e :QS bâlancetes financeiros e ass.iná·los 
juntamente eom o pre$idente; depois· de sua esaiilu~~ãe e 

ela.boração>feita :peJo contador ou em.pte:sa contratada pela ASSARI 
.;1 • para exercer essa fun:fão; 

n. Substituir o Tesoureiro em se.us impedlmentcQs. 
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Ptl~ (lr;Jto:- E~ ~cfe·reminél./tf4!~'Wf§lq ()~'ft\O'ftf.· ·d~ Primeiro 

T~reltõ,. d Sigundo t~:eurêtrc' ássumit~ ó ~.r., de Primeiro 
T•soureiro. até o ·ftm do man~Q, vaJ~tldô oar,a· todôs os áfeitus, 

indeJendent& ·,da-tempo ·de •••. comó .() êt.umprime:t\t<l de um 
mandato. 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 16'- o. Conselho·Fiscatserá: CX>f11PQ$t9 p,cttft.$ (3} mémbros e dois (2) 

$up1ente$, eJeltos·petaASSEM$LE'A $Wt.. 

Parágrafo 12 • O mandª~ (kJ COl'lSELHO FISCAL $.erá coincidente com o 
mandato da _Dir,tori!l. 

Pordgrafa JJ~ · - Em c&$O de vadnda1 o mandato-·será a:ff'.141'hi.QO. pelo 
re$J)QJ:\$ável $.tlp\éôte, atê seu término. 

Art. l7íl- Compete ao Cons.elho fiscal~ 

l. Colaborar com .a dtretoria, ar·Pf'~~~ndQ st.1a,s,a.)ntas e. i"elató·rk> anuaf, 
emitihdO: parecer pa,ra-p~rt~t ªpr~iaç-ão da As.$embleta,GeraJ; 

11. Colaborar com a 4tr~tQ~~ coordenando o pfan~~m.ento 
orçamentário,· tom previsão da receita e defesa em cada período 
:anual; 

m. Opinar sobf'."e · ·~ aquisJÇio e a atien~o de ~ti$} por parte da 

instituição. 

DO CONSELHO CONSULTIVO 

\9./. 
'XA . ~· . 
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a serem nomeados juntam~nte. com a _p.osse dt,1 ditetQrta ~fêita :~ q~e 
poderão ser substituídos.se necesútiocoatormê~il~~$tl i.$$ê~f~a 
ou reunião rJ~ d~oria. 

Art. 199 - Compete ao Conselho C0nsultivo: 

1. Colaborar cQm a Ofr~tàrif f@ ~p~I~ ·de -departamentos 
quando: n~ssários; 

lt Reunir-:Se em sessão. qtdJn~tla blmJ$tr•tmerrte. para tomar 

conhecimento das athl1dldff:~ •·A~·; 

IV. Considerar ·os planos de trabalho da AssoGi~o bem cotno '$uas 

aplicaç(ies; 

VI. Formar banta e><amtn~dÇ),ra para avall~h de curi>ft\lllt> e 

doclJrnentos previamente affiJr~ e. seleeionados ·pela diretoria 

para contratação d~ :Profe~ores, rt}~Ç<'J$ ·-e t\lnc,iQoári6Sf ·coAforfl'le 
artigo 21 e seus tncisas d~$t~ E$tat1.1to. 

Art. 20!:? - Compete ao Gestor: 

u. Gerir os cólaboradates incentivando .. os na busca 

pr()tiSsipnaU~--p; 

. 
m. Promover a íntegraçlo· da entidade com outras instituiÇÕé$ ni:o 

g.Q:Vern~~ ·~,., t'.····· •. . . ~.· .·. .. , 
1 

A . ·.·. · .. · ...... · .... . .... n+~is ntlbfi~ e ~thtada~~ . . ·.· ~···. 
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IV.: E~baflr 0&: ptan.~s é proJ~tos pat• ar~a~ de retu®s a 
1errun···~tilfR.doJ·;~a· :er,t;dâde; 

DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES, MUSICISTAS E 

.FUNCIONÁRIOS 

Att; 21!1: . ,~,terê.rã ~•mormf a · n~'5ida4e:de pe$$oaJ pera melhor .. . ,,.,., ........ , ... ·. .. . . .. . . 

êl~ctmentQ '• .. e•i~tfé· e. ·,$~~ pro}etos. A ~çu~ção ~; cargos v~gos 
sêd~:rê,: · 

H. Por aposentado.ria; 

Jn. Saída· esp.ontãneaata par demissão do funcio.rtário(a); 

N. Do crescimento dos :~(d~ e Cl\tltldQ- h<J\!Vet .a procura de 
novas especialidades que nlo cori~'ªfl\ i19 cprpo :de profissionais da 

enth:'.fad~; 

. Parágrafo Único - A ct;,nt.t~tàÇIQ fie~~ atrelada a~ eomptóvaÇão da 

fonnação nece$sáriat at'"'v~s d.e .curriçvlo documentado ·e 
e-xpertência prof1ssiottál de no mitiimo ·02 ·anos na ocupação do 
cargo pretendido. Será submetido à banca de proficiência formada 

por professores da Asseciaçâo. convocados pelo Conselho 

Consuttivo conforme arUgo 1-9, inctio ·Vi deste Estatuto. 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 222 ~ A Assembleia Geral é .óf.llQ:_d,ellbetativo sober~no da A$SOcia~o 
e será constituído pete>s. as.soçi.;;\dos em p.t~no. gozo de se-us d·ireitos 

polític~s:, e estatutário. 



'· 

Art. 232· -· co.m · et~ a A$sembleia 6et1~1: . .. . . ... ... p .. . ·. . .. . . .. . . 

L Alterar o.Estatuto; 

Ili. Destituir' os Admimstradores; 

IV, ll!cidir sobre .. · a.. ext. :·_1 .. ·n· .çã.·.·,,,_ :.o.1 .. · ... · ,Jte. :~. ~.,..· ··R .. 1· 6 .. ··;• ... d -· -- .. ~ ·""'-"" UG ,.,...,;;, ....- a . e~~fna'P'.., 9é: .5e\J 

p~trbn&:niô na:fQrrna previSta no/~-W.to; 

V. Reunir-se em Janeiro de cada anQ oµ. em q't.t~nta'S fc;>rem à~ r~1uJnJ~~ 

convocadas peto Pr~$ldettt$ OM'POt'.do1~ .. te:r~· ®$i~eef~;. 

Parágro"fo único ... ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA setâ. es.peçialmente 
convocada, exlgi~&e;o~ qµõ.rum·de no.mfnirno. u.rn· têtÇ0$'(2/-3) 

dos associadas· .regutares;imm Sua$, ,ohr,~:,t.Om a ASSARt pctra 
as·dellberaç'aês previstas. ncs.iinclsos deste arfitck. 

Art. 24q - A ASSEMBLEIA GERAL •OROINARIA reunirá GbrigatOrfamente 
uma vez p9r·ano, çonvocad• pela Dll'tETORIA, .com·· antecedêrlda míhjma 
de sete (7) diits ~ra: 

1. Piscvtir ~. hpmo~ir •':$· c:g,_s:, e Q ~lartc;;Q: P•trimonttl àPtQV:ado 
~to Conse.:thQ Fi~l;, 

li. Apreciar o Relatório da Diret0rta. 

Art. 25º .. A conv.oéaçk da ASSEMBLEIA GERAL OROtNARfA,será ·atravé.s de 
edital afixado na sede de·.ASSAR:I, com publi.caçã:o.·na imprensa,locaf'ou por 
qualquer outro rnéio ·(r'4dio:; in•rn~ ª-1ém -®6· dois p,rjmelros e com 
anteeedénda de sete (1) d~, 
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\, ~ ~ IM·. AS$84JllaA GEM~. EXflfAOR~l!IA Ser• !i 
atravé.s de editâl afiXãdõ n1. sedê da.ASSAR!, cQ.m antecedência de 

dois (!HUál: 

Parfljra/b dnkl> - A ASSEMBLEIA GERA~ ou EXTRAORDINARIA ín.stalar
se .. á érn primeira eoriv~ cem dc1s·~terp (1f$) c:tes associados 
e se não atingido esse Gt~~:em ~-·convocação trinta (30) .- . . 

minutos apos ª'Jitmeirat comas HIO'drdospresentes. 

Art~ 26,1 ~ Os cargo$ d• Olretçria t ~Qn$êth~tr9s ·n1.~ s~rto rernuMtadêS, 
vedada à qistribtdção sob qu((ltq't.1~r fQfma, direta ·ou tndit:eteirnente, de 
lucr~, sobras, boniflc~~'é$ ou ~l$<n~ervantaaens a qualquer dirigente, 
mantene:dorés ou associ$dos. 

•~· Excet.o e: cargo dé G~stor que po.d;erá tetvfnculo emp(oêgatíêio. com 
a entidade e deverá:,set escolhido dentre os funcio.nártos habUitados 

remt.Jnerados .. mas d.everá wm,prit parte de sua jornadá semanal no 

cargo par, re'lii~çlo de>s' pfQ:jétõs: e. capt~çã·a de recursos. 

Capitulo IV 
Das Fontes de Recyrso Pi,tra ·M.anutenção 

Art. 272 ~ Constituem rendas da ASSARI as eontt"fbuiçõe:s pecuniárias 

• mensais dos associ'ados; as doa~ões; subsidias ~blicos ou decorrentes de 
avenças legalmente ajustadas; rendas .p.atrfmmmals; rendas ou receitas 
eventuais auferidas em eventos e prc:>m~ães e outras rendas oo receitas 

auferidas com ffoalid-~es espeçfflças, sempre de awdo com os objetivos 

da ·assoei~-º· 

k. T9dcis o$ valgr~s peçµnl.ários. d~ ASSARI ~rã~ obrrgatoriamente, 
.d~p0$~~$ ~c»,J Jp1~d0$ ~m tn~tltuições báncdtlâS OU fi.nançeiras 

sediadas no Brasil fi!; a motvimen.tá~O de tais valores será feita de 

fQrma física, Qbrigatoríamente tl>rll· as asSlnat ras do Presi~) 

1 
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· ~ ·tfti: Pma4 ·~Z 
:ti ::tâf-:tt . . . . 

· i ( : ~- $®·; Ql, , a A:j.ft, 
do Tesoureiro, e quando ~Çes~friª' :<;,~ . a p~ç_a cte .apen• 't 
{µm) deles ou por méio de lntemf.~ 11}ni(iog ttP.m ~'h~'.espedfrcas 
g~radas pelo slste:rt\6 para essa ffrit:Jlid~t!f 

li. As rendas ou. reçeitas prevista:s neste ·irtfgo $efâo·. d,estifliid~s 

e.xc!~:iva:m.ente. à . ~tj~çãod.osfmse, etJiê.tfv(â .~·t~t•1 

m. A ASSOCtAÇÃQ Dê ARJP D~ iBITfN()A~ pela •sua Diret~ría pJ:kl'!r•· 
organitat ~mpa~ha~: -Ou o~tra$ ·att\'fdades ~-~e~ dé te•t_to •• 
dançai éu.adi~$ d~ .ro.~~ ~ilJ1$j f~sttvàt- feira$, a~s entr~ 
amigo~, bazar :llettefi~t@) 'CPrn ;~n.ªJi~d~ dé ª"'pUar seu-S. recursos 
econômicos,; e tod.as e q~isqu:er at~•da~es são meras 
contribui~6e$ para•:Q, ~vflf~t~?:'~~~~;e ',ro{et$$; 

IV. A Entidade manterá e~tit~ra,d; de · •~:nto com .os printipíl;$. 
fundamentais de c:oritábUfdf~ cpm !S NORMAS BRASILElRAS . DE 

CONTABILIDADE e dará· .m,i_Qti_~j~: élO ~t~l\)rib: de atividades ·e 

cte·monstr·ações- finan~tras, incluídas as ~rti~s negatiiv6 de 
débito cotn a Previdencia Sociaf :e com Q' J.,.ndb de ~Gararitta do 
Tempo de Servi~ .~ .fG'rSt ccolocando à Cli$posi~Q. de exame p.or 

qualquér cidadão .. 

CãpttuloV' 
Dos sócios, suas categorias, . direitos; d~"'res e proibiçaés .. 

Art. 282 - A ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE ISITINGA ,WJi ' s9dQS dê quatro 
cat~orlas à$5.lm çpnst~~.uí~a~= Fundadore~ E~tivos, H$not'értos ·e. 
Beneméritos. Serão s,pçiqs· Fu.nd,~~ tedas as pes.so·as tl'U.•:aa:~~lfl ·a 
ata de fundação da As.soci~çio dê Arte de lbítinga,T serão sódos Ekttv~s· 
todas as pessoas que ç()ntf.ibi.iirem ~f:t$.almente e os· que tomarem parte 
nas atividades da AS$ot~; ;i~tão $~iQs. Honorários todas ·as ~~$0t$· 

que forem Julgadas pelo Conselho CQn$tJ1ttvo ,ngna~·dessa. tfi5tll'lÇIQ! ~~·r.lQ; 
s.6cios 8.~nemérltos todas ·as pe$spa~ ~\fé ft:~~~-tn' doa~ões de vult~ em 
esp~cie ou ·não# à ASSOCJAÇÀO DE.ARTES DE tBITINGA . 
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Art. is2: -· ()1: :$QGJ()s :çuja 'conduta • se ·coadune aos princípios· da 

ASSOCIAÇÃO, dé•resttgian~~.;a, s~ sus.-nso-s ou exdufdos de. seu 
quad.ro $oQal. a, erttêric>: ~ ()i~rla,.. oovtndo ,.o, Conselho Consuftjvo e 

a$$é&Vta~do :•u; direitp ·<.te defts\t• 

1. iomar parte na.s :Assembleias Gerais, di.$cutíndor aprq\(~tndo . ·au 
vetando os assuntos que nas mesmas f~ tratad<>si desde qu~ 
estejam atuantes ru>S.2, (dOit). últimos ano.s na entjdeJde; 

li. Serem eleitos membros da Diretoria e do C-onsefho .Coflsulttvo, 

dt&de.'.que: estejam:atuantes;nos:.2 (dois) ú:lttmos anos na entidade; 

111. PropQrern por esc~<> à P-lr .. ria; n'ledidas que Jv~uem 

convenientes aos :ebj~~ivos ~:intétes~ da ASSOCIAÇÃO. 

l. Cumprir e fazer oumpr4r Q pr~•nte. E$tatuto, Leis CIVIS e Penais de 
nossa Pátria# juntamftntê co.tn .ás m~tnbr-os da Diretoria e do 

Conse.lho Consultivo; 
~, 

rt. Eleger 9$.·rrtembre>s da Diretoria atraves . .de As.sembieias Gerais; 

Ili. Colabe>rar com a DJre~orla.; nQ. sentido de serem atingldos os 
obJitlvqs, d~ ASSQCIAÇÃO. 

entre os demais sócios e a adm1nl$tráçã() do ASSAR!, sob pena de 

expulsão; 
l (). j 
~4· 
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"OAClAL .• . -'. Ci\ll· ·tif. ~ 

~-~ifilf'\ Q 

u. Interferir de forma d~t~ ~m qualquer tr~Jl~lho adminlstrattvo. 
da ASSOCIAÇÃO, sen<Í;Q ·q~-~ ~purado condt1t~ .frt,~(tlp~tfve.t com à 
harmc;,nia dos· assoçictd0$ -~ sua ôlti!tofia .e _[)lr~tpres, potf'éfâ ser 

· ent~ndldo:a;ção prevista ncitw.~ f1 i~esi'.e" 

§_ 1º Qualq.uer ed~ica a ASSOOA(ÃO oü ~. Adm·thlH~ -~:- ·feim 
por escrito - nãQ de fprma digital - é, entreg~e ao sé:ttetátlo e ou 

Presídent-e, com qópia e recibo de ·entréiã· $'é, depois. de: ~ta~: as 
. . 

crfti-cas ·forem Pf:~e"rttest deverão sér totrrã(f..,•· J>fllv.idê~;·~i$. 
por conta dos. órgãos Cõrtipetêftte,s·de ad-thihí$tf.,.; 

§ 29 Nenhum dos sóciQs.~poô~tá levar ammtos telatiV~'4 ... mi~ • 
administ~dores da ASSAR!, nas r~. :~is, f>~~ <>· fazen~·o estará em 
curso com o qµe .consta no in<:í$tl t7. d~;'.. 

Art. 332 - Os sócios não re$pondern substdiatiarnente pelas obriga,ões 
sociais da ASSOCIAÇÃ(> .. 

cap1tu,·q·v1 
Do Patrim&nio 

;; , Art. 342 '" ·o Patrimf>niQ: da ASSARl, ~empre e.om a finalidade dé a 
associação atingir os séos obj~tivos, -se.rá ç_onstttuído. d:e ~ti$ m®<" e 
imóveis; valores, be.n~ e d.lteitos. 

J. O patrimbnlo definido l'lette artlgo não poderá s:er ff.-vt4o; 
alienado, pe.rfilütado, qt.~adO# penhQl'adoi ~dldo- em ca~t 

.gre1tuito. ou oneroso s~m a. prévia autó'rttKlo da ASSEMBLEIA 

GERAL l)(TRAORDtNMIA-. -~~atmenta~nY{)~tt;-~ .;.oom~ da 
ma.ioria .. ~Juta dos a,$.$(}p~ regutares com S~US direitos ê 

deveres; 

"'· 
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ü. No casa, de di$$tilum ~· AS$AN, os bens r-emanes<;~ntes serão 
destinados a ;outr~ ·•~tf:à-t>· ou ln&t1tui~o tP~dfl:e@i. com 
n~ilW\i!!iiJiQM.J"Utfdicà sede ifdvfdade:s . · . . ·~-~~ ... t'f . ·tida.d · ~-J'Uiff · · . .. . . · 1. .. . . .. ... . . t 'Pf8f"·w.'' ! HiJH\,~ t .. , , . e 
de lbitinga no Estado de São Pauto, depois de satisfeito 'tõdo:s Ç>s 
~r&Ml$SOS eÇOnfttti~, .~ · ~·· fffré por ·editais, dvrante noventa 
rj• . ~. 

Capitulo VII 
Das EleJçhs 

Art. 35º • De quatro em quatro ~nos, serão eleitos ~~ Al$trnb'ie'lél Geral 
Ordinária os Fne:Mbros.d~ Diré~t 4o C~nsetho C.o1'·sultfvo e ·ç,to Conselho 
Ftst&l . 

h A eleição será rean~a. Põt ·~çl9· $~•, sendo permitida por 
1*:tlamaçã~ . quand&·•~ @.d)apa \lnlca.; 

n.. Em ~so·'de empate, oontiderar--se .. i eleita a ·çhapa cujo. candidato a 

presidente ~ja -.ooiade, .iniht.etr,U.Pwrtent~J ti~ mais tempo no 

quàdtó $()Qa1 da ASSARI; 

" . . ; m. Os membros da. '1~, do Conselho FlS<:aJ e do Conselho 
Consultivo ' poder!~ s.e. reeleg~r sucessiva ou att~tnadamente sem 

iff\~imento.·~ q .. rtUd-1e a·'- '11landatos • 

Art 369 .. A eleição da Olte:tótia exeeuttv.a e do Conselho ~i6-cal setá 
pre~ida (!e ecfital de ronvocaçao, Ptlbfittadt> no mfnímo .. 30 {trin:ta) dias 
antes da As&~.mbleia Geral Ordinária. 

Art~ .. 372 ... Nó' .~no. da té'aliiaçló do. :Proc~sso :eteito.ral, até o dia 31 de 

Janeiro,. será forrrt~cia · ~ tOMJS~ÃQ ELEtTO.RAL. qu~ d~ve.râ c-onstituir de 

três lntqiahté$do :~nJttho tonsulttvo1 Pras1dente, ·vt'Ce..:presidente e um 

dos membr'<ls, além 'd$ Q3 {~rês} suplenté$ do'"'p ... ~r-óprlQ cqns<!l-hn .. jE'•.· 

. LO , 



. l ' l .... ' .. ..:.. 

comPÇ)f'id a equipe que deverá êxêçU'tár té)dps os··trâmites das j:fé.JÇ~, e 

para isso áss-ina·rão tetmo de (J'-J\1~~ para atuarem com ~j 
, , 

imparciaUgade ~ U~ura, buscando r~YirD.r, <"?$ ftn~ sociais destritti$ õ'O 
preserité Es~tpt9, b,em como 0$ ptif'.tÇJp".s: ~, ;&.f'Y\Pla defesa e d() 

conttadltótió. 

Parágrafo Primeiro .. A el~l~ se dará ncitnêS;'..tfé ~ ~~ "~ ~l,iteral 
em data a ser definida pela ÇQm(~o -i1ettoral, sétld.q q®Al~:~ e,ieffriiçãb 
da data, deverá pro.vk:l·enéiat o ~ronQgrama. d.a eleiç~o, : Gº11~•rtci~l prazos 
de tnscri&ães das clla~s, 'bem: çomo J$' orle.a~ ~, ~m 
neces$árl~.s pata a inserlçã.Q, como ~f~o, d~ documentos· nf~$ífi4'$'1 
impedime.ritos,. etc. 

Parágrafo Segundo ~··A Assotia:Çã(> ~vl~n:et~ ~m· · uma ;ame~f;l~nGl~ 

mínima de 60 (s~~nta·) dias da elmçãQ ~ pµbÜcaçâo de edlb!l dt! 
convoca.ção para () processa· eteitorat,. fixamfo:-se um ~il ;mínimo: de 10 
(dez) dias patá ·ill rn~rtçio· das :.dla:~, ~om: 'êl' ·apresen~, da,s 

documentostl~Ji<f~p~l~~tsd&EteitQfat 

'~ Será eleffve,I somente g ~Ettll 'Cfue ~~h~r ;o$; ~isitQ.s de 
acordo com o Artigo JO:h1Çiso ll;~te;is~ 

Parágrafo Terceiro -... ~-· ~,~~ .par'1 ~s insm~es dti ChªP~$ que 
concorrerãq á e1ei-ot a Comissão :e:ítai~raf ·,11afisará1 as ln$ttiçte$: rtt> 
prazo mà?t)mo de 10 (dez) dia~.·pi:of$!\ifiâ~f!t-~1fund&mentlàà;Mt~' O' 

deferimento ou Jnd:eterimentcvdas insct1Ç():e;51 'pod,.ndo a•nda détermimJr 

para que no · pr~zo máXimo· de 05 {~~) d~as providenciem a 
apresentação de d~µm~QS faltantes :OU -~g"'l~d~~<> (fe documem'f;)$,, 
sob pena de lndeferimenw da inseri~ d~ventfo . fléWét nova aná1'se . . 

sobre O atenditnétltti das :e,xigê~s AO pra!O.'·~ff:t9. c:fé 05 (etrtce}:d~ 

_ .... 

---
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MICROft!JAA4(} t'C..1 lftfi.. ,, e .. .',,tw:: ili! 

l'ée0n5kle~ d~·dettJ~ ,.; .. pme;·~.âé li(Çi~l·d~:·~endo a 
.. ~,~~i~~,~~:~o (le.1-0 (de~) ~tta·s. 

PargrafO Quinto .. 03$ <t•~s&s defmrttvas .:da Comissão Eleitoral caberá 
recµrso no prào de 10 {tttt} ttl•$; '~ntte deverá ;ser: reme.tido par~ 
juíp~~· :P.frà, o Pre5idente ·ââ l.!4' Su~eçfão ·d.a OAB lbitingà que 
anâ1f51t~.Q ~n:m1n..,.~~: .. 1 mistef:, 

Par6jtefo SeJrtO - A A:ssodapo deve-rá p,F.t)v.idtfftlft"t publicidatle de todas 
as deCisõês pfi>fetidas peta ComiSsão Et~ftéra•; com a fixa~ no mural da 
Associação. 

n . .......i.-L :C:"'1iJ_..'Wili ·'.""t.61.lrttrmr· .·~-·----í .,.;,~w.i-+:..!!>jo ·tik_.'5 .. .,......, .~.;.._..tW'lan•""'"' r-a1i:~·•N~tt•.v.· -.i ~~-"-· ... 'f1': . •. tl.~CIJ!;~W ~1;. · ~,~~:~:'~~~u .. :1-1 .. ·'"""°· 
do pre>Cé$$0 eleite>r~I oo bakão da AssoêiâÇ'ãQ, podendo 1rtclusive 
proVidenciar a cópia de ê1oclJme.ntos mediante ~qtierlm~hto prévio por 

escrito. 

Parágrafo Oitavo - A Comi5são ''eJ~ , ~ri aCli>mpanhar a realização 
da elei~Q:> fl•ltza-ndo todo o ·af\dam~nto elfl'tiVo, emitindo parecer fi~a1 
com o resuftªdo do processo eitfltôral. 

Capitulo VIII 

Das Disposlções~Gerais e Transitórias 

Art. 382 - A ASSOCIAÇÃO OE ARTE DE IBITINGA - ASSARf .. só pó(;ferá ser 

:extinta ~diante·'.a apre~: ém ASSiMJUIA GUAl EXTRAORDINARIA, 

em dois turnos - de quinze dias um do outro, por 2/3 de seus sócios com 

direito á'voto, comprovando ejµstlibahd() '.~,M.~~'* st.Ja extinção. 

Art 39º "' O Estatuto Social da ASSARI poder~. ser alterado da forma 

necessárla a boa ad.min:tstraçãe; modernidade e celeridade nas ações 
S()(iais.; uma vez discutida e aproveitada sua reformula,ão por maioria 

absoluta (2/3) de seus:associados ern Assembleia ~ral. 

~ ..____..._...__......;;;· ................ ... ........... ·.a.-....·· ~''· . ......_ .. ·· ..:.....;· ·......:i;·· f ·~--·11·;~".· .. ·.~····'·~~=~~=···.·· .. ,,.,_ .. :..,·: .. -.: .. • ........ ,; .. :.· .. :· ...... ·.: .............. :, ..... ; · ""' .P.v .. •rc · ... -_, .. ,., ... ''"'·"'"f·•·· ;.. . . , ·.:·•u:··;:: •·:i!'."'." ... '.' ~ • "-
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Art. 402 .- as. casos omissos rt•te . &STA;TUTD· .serão. resolvidos· 

Diretoria .~, ~~fêr•~ã.@.s.:Aé~ ~A,iM 

18 

Art. 41Q. - Este,fSTÂTUTO,redtgidOem .conformidade .torn.o:códrgp:Clvil e· 

demais . legistaÇão pertihente1 fQI '~'ªQ-·•M .. ·~-~i'A~·fí.~ .peios 
assoolados' dt;: ~1, em 10 dé< .~ · d,t; .2.Q.J8 • ~·-- ~ • 
PRESIDENTE da ASSARI• MARIA ·QQLÔR&$ ... RUJi>.SM.CffA b.~mwt'a.; · t . . . . . . .... . .. . .. 

soltei~, portaQõn.dO; RG SSP/S~ .n'O 446751.6~1 J 4,~~~ ti~ ~~~~~l, 
e pela ADVOGADA: Ora. ANA KEU.X OA lftVA NICOIA, br•i~fl~1 lll$~tt 
na OAB/SP n• a~9$14;. 'Cõm· escritõrio nesta ~?' õâ Rua ~ lf.{(1$~.'.n• 
971, Centro, tP.dos.ao fina1, d,'~tdame,nte"qaafif~des. 

Maria Dolores Ruiz Sanches 
Presidente da,ASSARI 

CPF 225715458,.;12 
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ASSEMBLEIAGERALEXTRAORDINÁIUA DA ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE lBITINGA 
..... AtADEPôSsÉDA.DIRETORlADÓQúAnRitN'IÓ 19/ll DA ASSARI 

Ab'S 19 ·dê ftóvetnl:Stó de ·2tll8Vte~b·fttb~~e ::êrti<sua Stde':~iª1 tm· Rua O~ de Carvalho. th0:~~ Vila 
~} 11!-:ddade:- de.Jhlfu\ga, Esiadô \!e;.$h RÍ\ul~:·Q~'füiadt>s td~ ASSAiU- Assoda;ção de Artes de 
lbitbíp. ~-·@':PÇ$se :'ª'\r1~~: ~i.Jj~fia ~-q ·q~~Di~ 20,19aol2 ~f~mre eleiÇão têati~a(la em JO 
de outubro/!l A reurdãó·: le\tê inífrio k l~ horas· e 15 mb1Utos~ tendo sido presidida pela Sra. Maria 
Do~.-. :l\um ~çht$',. .pt'eSi~ de$$a: entidade ·Ç{\.l~ Ç~r;.y~ a 'tlii~ T~go Lo:& Minzoni 'J*a 
seer~~ Q8~aJh9S.A·presi~te :~~ âriova Dilittt1ria t!â'Chqaefoita .pai acfamaç:ão: .'4 Arte· e 
CttltaN:at» ÁleJUl@. deTodjJs" ~ para o ·:e:xercí.Çjp no quadriêldo:.2019120l?, . p~a :ent~o ~ leitun,t ®$ 
as~ctadbs' l:íJ,l~ ®l(i.11Q~o -~- ~o~ ditet(.l~: .J>~d~l'.J~:'.~fiít.J)~l~ Ruiz San~bes. Vice;-Presidente 
Maria íB& de lia,. dê. Raendei }?'Sec~ MAdOrie l(.t)uey f;..-~a da Luz Moreira e 2º 
~re~o. Tftino L~ .~~! . 1~ .- Té$.ótXr~ito. Lu~es Jesus d(Js Santos e;,!".· Te$óút~ Thaira 
Catoli1.t~ ele -~~ ltou~ ~n,selho Fi~h ri1: membro Arme Seahorinl l~ membro 

f"\ l>orvti1ino Senbo.ritU, '.3° ·membro . ~rica ,t)íSen . lttnto, · 1<1 supl~te .4,atuni~ Çãrlqs f'~rrari, ~: 
164,315.~~-7 e. c;ry: Q~'.'J6?8S8~. f/t. ~Pl@te,"~~' Apaf!ê.cid.a'Ramos: RG 428~2-014-9 e C~F' ~ N/I\ 

35t:i01'5078-.l0; Consetlm Consultivo:· r0: c~~Uflil - lvlUl C.nrnll-.s Nogut1r~' e da _.'}}' ·Cf>nselhen·a ~ .,..; 
~~ Fe~ii4• 3'~~º dá ~ftveira; Na, 5eq~néia, ~Jt® ~ termQ de co-m.:Pronlisso, depois truio& ~ QO · 
"os emp<>ssadôs assinaram o dóCtirrietitó. Dessa. furma .. <mm a oomprovaçãtl dos presentes a presidente u; ~ · 
declara ~daa nova diretoria que pas~a a vi.gotar~Pªfdt .~eS$~ dqc;µmenm. Estiveram presentes ::~
na as~leia:A J)i~tona Empossa,(larPresiden,ter Marfâ· Dolores Ruiz Sanéhes.RG 4467516~1 e 3> t;: 
CPF 22577645$-..72; Vice-Presidente:: Msari• ln~ cd.e : Baptista de: R~~Q:dt; RG'373()5()3..6 e (Jo CPF tJ. -~ 

0 

OQ54~3~8-2l; j~ Se~a: MarJorie Ka~iucy Fêrre~ra da L-1Z· i!Vforeira. ,portadora do RG ! ~ e; 
;;'. 4301286,1:-7 «~ . do ·. CPF ~42596~~l6; 2° S®reiãtio Thi.go iu~ ~~o~i. ~y ,4141 í 132-1 _-~ CPF-.~ ~ 8 

346362048-'0~; 1°: '{eSQm;elro: L~lesJe,us d()$ Santos, RG 52 809572»9 e ,epf 450048338-18; 2º fe ~ ~ 
T~oureirlt' . T,~ai:ra Cartdine. -de Oliveira Roncada, RO. 4i4l0994.-6 -~ ·do ·CP'f 3 55.6640~8· 79; ·t-1: • ~ g-~ 
ConselhoPiscat: l º membro: Ariane -~nhorini~ ~ l3Q14386w2, .e QF 300tJ0654984S: 2" membro: ô ~ 5 
Dorv.µtno ~horiúi~ l{(i ~8315<.Pf: .J\ CPF 019.975.418 .. 03, 3" m~bro Ema Oben Pinto. RG 3i ~ 
29296273 .. J ·f . CPF 257709218,.(}3, J~ ·rsuplt>,nte Ant6nio Çarlos Ferrari, RG: 1~43.7$.24·7 ~ ÇP.F:. ~ ~ 
066365858-64-e 2°. StWlente G~eJa Apàrecidà a..mns, RO 42822014,.9 e CPF 35401.5078-..10. ~ ~ 
Conselho Consultivo: l º conselheiro: 1van Córntes NoÜÜê'ira, RG t8SJ2.g8J ·-·~ CPf lt23l73:J8--"85 .e 
da Z' c.onselheira: Larissa FernaJa~ J-..s«no da SUvtit11, ~O 446t3056·4 -ê .e~ ~"i8J96458-0. 
Gestota;.AureâApJreâda Gtdli,R6 1172:5003 eCPF03502105863. Pelos Ptofossores. f'i.mcionáTfos: 
Enival Jesu dos Sant~s, RG 52809510·5 .e CPF 4$004802.8~.5.8, GertJldo de. Jl:Sus Nicola. RG 
11~7~~ ~ CP:F 02052.3708~~9,. Sidi11ei Flij~p~-Q~ RG 22316396~ Õsvaldo Cé$ar Barbui, RG 
17742.182,.&; Alesandu Augusto P.~<JZ(), RG 29:5733S9 .. 7; ~ariana Fontebni.so 'f rlzoUô. RG 
20441405--6; . Remdo (fa· Silva. Çmp~~ R,O 475~9Q49~~; J,qU&Jl• Tbãs (te Azevedo· Reame, RG 
44166813-6 ·.e CPF 338606228-89; ·.· ADtonio DiaS de Souia Filho. R.G rt~r :ll 170404 SS:PJSP' ~ CPf' .n~ 
l 089930528-17. :Representantes dos alunos: ·Mit:yk;el ,R.q4:tig0:es Alves dl1 Silv~. RG 462 37623 ~o e do 

• CPF 39362264,&-ª2 e E"1~Uda l\Jc,ltaes d• Sfüi~, p-Ortáda:niõ RGnº sg618254--6 SSP/SP e do CPF nº 
492487708-51 .~ Representante .contábik.Palila Raquel.NkolatJ .RD'2.9196375~0e o CPF 27934581807, 
Representante tios pais: Luiz Feman®, Pa~ J.9sé. RG 17742312..:2 é CPF 15077490& .. 2 l. Voluntários: 
·s&nia Aparecida de Souza SenhoriilitRG 13503S3J·08;. Pa·ulo àoberi.,Sbrt;lgi, RQ 299524~-0. Os 
Músic<t& ·da Orquertn Maestrp lgnâcio C:Qr.í'& eh Lacerda 4é lbitinga e -:Q$· Atores Grupo de 
Te$ko AJn,etsiS. NãQ ~Q rtlajs n~ :a :de.ciarat e tudo sendo aceito ·por todos: os pres.<:n~~ a~~. 
Pteside!lte •en.cerrou .a .· b1eia, que f:Q.Lsecre ati~ , PQr>mi:m Tldago Luiz M~uni. Sé\sü~ abaixo 

as. assinaturas. dos: . . . Lfr:; ;fiN-;;;_ ;: .::. .. , .;.~ ). ·. ~,.,.. 
""" . ·• JJól . . . Rl1íz ',i,.l_, \.; n ~. UF" l". V. 
+vi.~, Q~ ···. ~u~~~~~~~~~~~~-triJ;;=E"'fir'lR;:;J;Ú:~~--~':1 .," .. "•-
Maria Inês de ~tista de Rezende ........ · -~~::?.::..,~~~ .. ...,,,,,,,,-==--""-·. _.___ 

. . . . . . . ' 
( "•' '( '~ .. ..::,•~·-·~ ''IZ§" ..... ">"• ? ""·· g .. - 1 f • 



Tfüag() Luiz Minz 
Luefes.J~•t Santo~~" · ~~.t.......;,. 
Thairà Carolin~deOHvéira R.:onca 
Éd<:a.Ohetl Pinto· __ J~~~~ 
·Dorváfü1p Senhorini_~'.::-1~~~~~~'.!Z..-:':.~-.......,;,...-=:;:::::::::::=:::=~:: 
MarjQtie. Katiuey Fe 

L~ Fern~da Justino da:Silveiryi·.· ~~~~~~~~~..._;J---,-~J!...:P..~t...!.. 
lvan C~l•Nogueira.·_ -_,,,111:.~.;;..,.._...,.. 
Alcxa.n~r ~f> Pe4ro~~~~ 
Sidinei Floreh<;ih:--,......E::~:!;Z..-=------;.,.-..,......._ 

Marittna Fontebassê Triia i~º~~-~~~~ 
Osvaldo César·Bârbui_. . · . 
. httia~ Umi~· de Azevedo 1\~ro~ 
Enival Jem dos $81ttQ$-.•'-l ~~~~~~~~-,e~~~~~~~:....-....4:.--....~m~ 
Paula· Rljqu~l Nicolaut"'-. ~W~~~:._~~-__,..,-_.,...-.-------.!L..J~t!iã:L 
Antônio Ii>ius 4e -~ Filho!;.J:. ::u::x.~~~~~_,_...,..--__._~~_,__-....__a1~;..:.....:~~ 
Mirian,t dosSantos Ramos:·:..!· ·~--~- l'.Yí.:Ik!:~~C!t~.::4~~~L ......... -'--....,__ ......... _...._......,...,_..-.....;...;._ 
Mayke:l 'Roori~ Alves da· Silva:__·. :.:..JJ..1'&.~~~~~~~1J&/.~........!!ê~~~'.);:_ 
Eduarda Móraes de Souza_· _....,,.= ~~~~~~~~;;.........,.....;...;.lr:q;.;ai~~e........---------"---i...t-_,_-._ 
Luiz Fernando Paez, fosê , : 
Alexandre Correa Sil 
El,istq da Silva B.elrnottte . ..;..t...J;k.~c.....-.....ui.~ 
Fabio Hettr'i~ M'. d.é Alm~i:u· ,,. l~ 

Joaq\lim Mdr~ Silva Net0 _____ :;;~~····=~112!~~::--~-'---.,.-,-------------'---~-
Joi1at.as ~fodcirQS de A. Ange.l!~-~~r!X:J~--2!:.c.,.:::.,,...lll~--------~~__,_--,...._-

Renato daSitvaC.am~s.~!.B ~~~~-......... -----~~,.,,.....,,......,. ......... ..__...---'""-"-'-'"...,.,.,----
lhiago Cêsar de OlivçirªL_' _ _::.~~~~=::::~~~A...._.,--".::ir~,...._..,..,.,.,..,.,._,.__.._,,,_---.-'-""-

Vatenth:n A~kkl Ron~a<la:;;t~~g=;::~~~~~~'.:.-+.--------""-.:._;;._--; 
W ekers0t1 Larcio Ifaptist~t .. __ .!&_ ;!J.~~~~E~~':?C'_,.....-r-""-"7""..;..,.-......-'--'":.....,......-.,,_,.......-...:_-+ 
Sonia Apateéi® deSou~nh · 
Paulo Roberto Sbragi_ //.~k-. 2· __;,~--.....:;;~~Ji:::.~....,.,,_-_.,.-.,.,,r"":::~.....;._-,__,~l-jf-
Matheus Hentiqp~e T~i.xeira·.....:l.;:..)!!'.b.ll~~:t...-~..,. 

l"L.~'./P ~· · -_·--:--_. • - . · , . ;i~ YS-'Z' 
~r.,,r.·v•... "". ~. ~ ~·r 

: . ·.·1 

-



,....,._ 

,,--., 

,-.,. 

......, 

,,,-.., r--

.......... 

--
,.-._ 

"" 
...... 

-
.,,-.... 

" 

·""' 

""""' 

__ ...___.~ ... ~ .. ---- ·--------·----·-· ---· ... - - ......... - . .--. " , 

ADENDO DA ATA DE POSSE DA DIRETOIUA DA ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE mITINGA 
RELAÇÃO DOS MEMBROS DA 'DIRET()RIA DA ASSOCIAÇ'ÃO DE AR'fES DE lBITINGA, 

PARA O QUADRitNIO 261912022 ·Í ~RM~. DE COMPROMISSO. 

A.oS ~- dias de novembrô :de düiS mi] ,,.. ~~ ~ rtti A~ .tódos os assõciàdos da 
entidade e os membro$ 4a Di~torla eleitos em 4018 para tom:ar posse. Conforme resolução :.4a Assembleia 
Geral Ordinária OO<irrida em 10/l 0/2011, às dezenove· Mt~ dêpOis de executar todas á8 étapas .pàra a 
eleição da no,ya dire.i<>ria~ pµblieação emjomal, &YÍ$Q' de insqiyãb de Çhapas Jta ~ia. v~rüicução de 
elegi'bilidadê. do.s -setl$ i;netµbrós, Çonfôtpl~ ó p,rtjio 30 if!cisó 11 49 B.Sta~to dá A~sociação e não have.ndo 
cadastramento de mais nenhuma chapa interessada, reconheceua 'legitimidade da chapa e d~u-vt>.z a votação 
e as.sim a AssemBleía ~Iegeu pot áêl~iwao pat..a o rrian<f~~ de ·· 201912.2 a ser exer~ido- .a P#.{i.t ·de,· de hoje, 
dezenove .de. fiôvembro oo dois mil e -dezôito até trinta e: wn ,.de detembro de dois, mll e vinte e -dois a chapa 
"A.rte e Cultúr,a ao Ak•~ de Tôdos"'. Tod9." ~seus m~mbros $Jo.~Qre$ d~ lbhingtl!SP e ficam 
assim empossadôs. A direto.ria.passa a,ser oonstituida :p<>r: 

DIUTORIA ADMINISTRATIVA: , ··. . ..... • ~teS~nt#: Marí. ~ Ruiz Sanch~ 

..... 

~: ., 

RiiáMatú•:R . ~;_. . . 
R.G:·44'75l~l iil. ·e~ $.176.4Jt'.• 12 
T;J4 "''-• :11&\. l'll~'t;J1 .:~"'"fl "'s~..w.-a, A~.J;.;.'~l<et.~ ..... "il ·c.'' bm: ' ~·w.J~~ :\ · -~./ .. ~~~ ~-:'1.~ · .~-~-·,.,.:·~~·.w~·u,:~~,~-~R·,P·~·~ ' ·.,.,.·,. 

Vice-Presidente;:: Mari• Inês de ~aptis~ de R.~ende; 
Endereço: Rua Domingos Robert. 660 - G.entro 
RG: J7JOS()s;;ó $SP/SP e CPF; 005.483,568-23 
Telefone: (16) 3342-:io52e E-mail! marlafüesbrll @~otmail.com 

}li:$eeretãrio: Marjorie Katiucy Ferreira da Lm•.MOreira 
Enderc:ço; Rua Durvalh1o F'mnce.scltiní1 578 .. Jd. ~:O.~miJlg{Jes 
RG:430l2861-7·SSPtSPe CPP: 424.259.678.;26 .. 
Teíefone: (i 6) 98153-531§ e E..;mail: marjoriekfel;'reira@hotmail.coin 

2°~« Thiago Luiz Minmni 
~fü~~Ço! Mâtc,:iliô Deni$ Ç-Otreia, 471 - Vila 1zolína 
R.Or41.4J l.1J:2.;l SSPrSP0e CPF: 346.362~048--08 
Télefone: (16) 99171-9043 ~e E1otitaih minzoni;_mínzmü 1985@'1otmniLcom 

J.:ª Tewureiro.: LP.~~Jeaustlot$~'98 
Endereço: Rua José Pires de Oliveira. 334 lÍ! Vila Maria 
f\G:: S2.$09.,5(2~$,PISPe. Cf.FJ 450.048'.338-18 
Telefone: (16) 99t30.:9327 e E-maH: lueles~ l234@hotmail.com 

2º T-eSoumrot Thair.a Ciliôlhie lle-01\t:eira Rom?ada, 
Endereço: Jose João Basílio, I ÕO- Paineíras l 
R,0; . 4l.4TQ.994~§SSP/SPeCPf'; · 355.664.028-79 
Telefone~ { l 6)'99:tOS-: 7692 e,E..omail: thaira.caroline@hounail.com 

CONSELHO li1SCAL: . 
1 ª membro: A~n& Sénhorini 

Bndereço: Rua Maria Getaldina.da Mo:ta; l'Jjj ,~ Vila ôUarGt 
RO: 33.614.386-,.Z SSPISP e CPF: 390.065.498-"45 
Telef9ne: (16) 9~768-6402 e E-mail: arianisenhorine@hottna.il.com 

2º membto.! Don-atino Senhorini 
Eru,iereç.~: ],lµa M~~J)ey,al4~ :da. MotaJ 139 - Vi11;r Ouarani 
RG.: 5831504 ssPiSPe-CRF: Ó1f).975.418--03 . 
Telef-0.ne:, (l6).334~~ll6 e f .. ma.i1: ®~~\;çnm. 

.-:: -L~~~~·-·-·s~"--r-···~-·--·-·"·---·~~··· -"--;~··=· ~·'~--.y-=~~b~;N•'-·~····~= r~w-·~r~~=~tre~H1too1Mª•2~r~1Mkw·~·----..l1~·· ~,•--~m~<a~···~·•:-, ......, .. ~· -· -""i'-·· -.;,·~·--....... ~--~----
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.. 7'].\_à:.~~ RÚ11().~~ ;, " 

"' Fone: 1 l~J f~~ll . : ·;· :• . 

1° membf·";'i · ·· :01;.;;~"' Pmm· . · /'\. -: . . R! J~~J<>Í~i~q: ~7-;,._~:~ebsas.J .· . .. ';:r,i'i;~: " 
RO: 2929627.&.3:~~!$,P:~GP~: ~$:1~~9,Zt:~a . .:~~~i~:;. 
Télefomá: (16) 996Q4 .. 3'ii8 tt·i-ttilk~~eenfjimõ~l.~ · . . :.2 . 

Jll suplenfe: Ant&nio Ca1"lOS:fe'mn· 
Rua Orvilhe Russt 147·..;.,J~J!td~c» 
RG: 16437·524-7 SSPISPeCBF: '6663~858..f2 
Telefone: n 6) 99626 25.·3Q e B~maiE lojarltda@yãop.~.br 

2ti .. sup1ent4f;.~ Aparecida. ~1110$ 
Rua Roruies Antônio CátdéJso, 2!0,... Jd .. SãO i)plttihgOs 
RG: 42822014·9 SStUSP e CPF: 354015018:-lO 
Tel~f~: U~l'.9J1()7 5441 ~ E~m~U: ;mzielat\p~d~®@grn~t.:çqni 

CONSELHO CONSUL TIVQ: 
1 º Conselheiro: Ivan Co.trnles Nogueira 

RG: 1'8$32881-7 SSPISP e CPF: 1 l2;)'37.lli~5 
·RttaJ~ Martine:Ji Correa, 259 " VíÍà:J.z<>Una 
'rei~~.flÕ.) Q9772 4810 .e E-'màil: thµvi~col>es@yahoo.çom.br 

">9. " ... Ji.."' . : :1 -..s- Fe ,..._ J ·· o.da;~~. • · ,..., Conse «9d'a ~sa rmm~ .. SUi ...... Pu"'$111 

·=~=;~, tífR11raeM 
í~t~f~ .. ~:.(1561'997&9 ~t~ é§-~{~t:T1~~ 

Nost acíma citadOa; a;Ssuniimo5 ~ qtJa.:tro anos a r.esponsabilid.ade .dQ!.S ·?lossos car.gQ~ a.eeitand.o WdQs; Qs 
ilefls de seu l::statuw, ~lt~ ~~ ~$ liPSs()S. Qe\<'etes . é obti~~ com. ·essa tntidsdê, ·bem óOmo o 
cómpromisso de aiuninistrar e r.etar· e dàt ~to a tQdQS os projetos existentes ·e OllttQ$· que possam 
surtdr.. bu~ ~ur~s ~·· .sµprir ·~ n~~stqade~ da assqcíaç!Q: .e· (oril~tar ~ p~~· ~ .Lazer e 
Entretenimenm à córnunidàde de I.bitinga· valori.tandô seus artistaS e suas ~· diVulgando e 
incentivando av.õ~ CU,l't~; N<> cumprir ío P:o no~s<rd~,y~ .as$lriarrios: · · 

. ~ 

[~1~ri~--º!?I2r~~~~J?'. .. ~anshes . . 
i M.ltrfa Inês de Bantista de Rezende t ......... ~···---·'"'''.... .. ...................... r_ ......... ~ .......... -........ --··--·· .. · .. --.-+"'-""""~~ 

' Ma( orie Katiuçv Ferreira da Luz Moreira 

LI.~aira Caroline de Oliveira Roncada 
! Ariane Senhoríni 

.. 

i Dorvalino Senhorini 
lEricã.ofsen .. ?2.i'n~t~o,_ .. -·· --==--------+_:_--3::~~~~*'~......:::\.~..u.L-___ -i 
: Antônio Carlos Ferrari 

[ . Grazi_~!.~ -~.P-~!ecida Rafi!os __ . -·-~...,....;~~~~~M'l7J.~?4:22.Jl~--------l 
: Ivan Corrales No uéira 
!--· .. ,-..... -- . 

i Larissa Fernanda J 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL . " .. ~ 
.rrfi'.\~"' 4. 467. 516-1 ~~g,~A,_13 /MAI/2 013 

NOl:!E MARIA DOLORES RUIZ SANCHES 

Ftu.o,çk; JOSE ANTONIO RUIZ SANCHES 

E TEREZA SANCHES RUIZ 

wrntG:1.• IBITINGA-SP 
IBITINGA 
CN:LV.A046/FLS.0078/N.014675 

C_>F 225776458/7 

• 
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( 
( ( ( 

(((((((((({ (( ( ( ( ( 



Assari - Associação de Artes de lbitinga n f ! Q Ü 7 r··• 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.cMi . I 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117- (TIM) 98201 7767 í9 

Comprovante de Inscrição - CNPJ; 
Comprovante de Endereço; 

Comprovante de Inscrição no Cadastro de 
Contribuintes Municipal; 

Certidão de Regularidade de Débito com a Fazenda 
Estadual; Certidão de Regularidade com o FGTS-CRF; 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 

Tributários Federais da Dívida Ativa da União; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

Declarações: Anexos III, IV, V e IV. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

OC0078 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

48.027 .676/0001-03 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 10/1211976 

NOME EMPRESARIAL 

ASSOCIACAO DE ARTES DE IBITINGA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) -
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

94.30-8-00 - Atividades de associa ões de defesa de direitos sociais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anterionnente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

399-9 - Associação Privada 

PORTE 

DEMAIS 

1 LOGRADOURO 
R OSCAR DE CARVALHO ~ 

~ 
1 COMPLEMENTO 

1 
CEP 

14.940-000 

- - ; ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM SAO JOSE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

-** 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL -

1 MUNICIPIO 
IBITINGA 

1 TELEFONE 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02/12/2019 às 09:45:35 {data e hora de Brasília). 

\ 

(~ ,v 
uli) .xj -

fUFI 
~ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/12/2004 

1 ?~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 



ASSOCIACAO DE ARTES IBITINGA 
ROSCAR DE CARVALHO 51 
JDSAOJOSE 

Nota Fiscal 0(10079 
Conta de Energia EJlll11ca 

"'"" 14940-604 IBITINGA SP 
N'. 102871920 ""8 C P~.1 de 1 

Data de Emlsalo 22111/2019 

,,,,...._ 

,-.. 

,,.... 
,-.... 

"""· 

Lote Medidor Cliente 

Dita do Apruentaç.lo 2711112019 

Com. Contrmo No 31000234a959 

Reservado ao fisco 

306212137 0701926523 484E.5E58.B600.C8ED.2107 .6ADA.C5C3.EA05 

~ ~doeft81Jlil ' , ~llll;;:;!l:m~d90?11!\lmenl!'m!IMUJ 
1m'!Çll1Silõ!i!!W! o e~ 11110 oonsta no verso de sua conta. 

ti Oill H Dfi: 
ASSOCIACAO DE ARTES IBITINGA 
ROSCAR DE CARVALHO, 51 
JD SAO JOSE IBITINGA - SP 

D:t0f926523 

C.r' Descriçao da Operaçao 

~ . 

0605 

0601 

0601 

0601 

0607 

•• 905102639241 

Consumo Uso Sistema [KWh)-TUSD 

Consumo-TE 

Adldonaf de Bandeira Amarata 

Adlâonal de Bandeira Vernv)lha 

Total Distribuidora 

DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS 

Conblb. Custeio IP-CIP Munk:ipal 

'Ql; NOV 

OUT 

SET 

AGO 

JUL 

JUN 

MAI 

ABR 
MAR 

~V 
W1 
~EZ 

NOV 

262 
222 
303 
426 
354 
465 
457 
222 
724 
499 

29 
32 
30 
30 
31 
30 
28 
33 
29 

30 

781401 

Mes Quant. 

Filrl """""'" NOV/19 888,000 
NOV/19 688,000 
NOV/19 
NOVl19 

NOV/19 

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com 

consumo médio supenor a 250 kWhimés. 5alba mais: www.cpfl.corn.br/tarifabranca 

Unid. 

lt.la:I. 
kWh 

kWh 

INSC.EST: ISENTO 
CNPJ:48.027.676/0001-03 
Convencional 63 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V 

"°™" NO'V.12019 "3011212019 

Tarifa com ICMS Base Calculo PIS COl'flS 
TltbU!Dg 

0,32901163 
0,37260175 

226.36 22G,36 
256.35 256,35 

4,01 4,01 
27,29 27,29 

514.01 

70,88 

22111/2019 22110/2019 
n485 71797 

18,00 

18,00 
18,00 
18,00 

40,74 

4ô,14 

o.n 
4,91 

{kWl!J 
686 

P~SJCOF 

228,36 

256.35 
4,01 

27,29 

~ - - -

t .n'!. 

3,01 

3,41 

0,05 
0,36 

21/12/2019 

Para consulta doa indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br 

~ 1ll'll. 
1 Ili 
t~ll1 

Jl-25 

1 l 

611!!1da!rl!$ 

l1!11m<iaa -09 Dias 

""""'""' 22 Dias 

····-··-····-·····-···········-·--N~t;-f:i~~i········--··············--·-·-······-·············-···········-·-··-······················--········-··--········-······--·········· · ········-:. 

Conta de Energia Elétrica 
102e11s20 Série e 

TORRE MAT PARA CONSTRUCAO 
INI MERCADO EMPORIO 12 
NAFARMA 

AV ENG IVANIL FRANCESCHINI B-829 • JD ELDORADO 
AV ALBINO DE BAPTISTA 553 - CONJ RESID VILA MARIA 
R PEREIRA LANDIM 511 - CENTRO 

Autenticaçao Mecilnica 

·. ~ ... ' 



• 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 
MUNICIPIO DE IBITINGA Ü (°'l Ü Q 8 Ü 

Código: 

Nome: 

Nome Fant.: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

Cadastro: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

Area: 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro 

CNPJ: 45.321.460/0001-50 

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO 

CONTRIBUf .... TE 
00027246 

ASSOCIACAO DE ARTES DE IBITINGA 

ASSARI 

AVENIDA CAROLINA GERETTO DALL ACQUA 

JARDIM SAO JOSE 

IBITINGA 

Complemento: 

Estado: SP 

ESTABELECIMENTO 
00097152 

RUA OSCAR DE CARVALHO 

VILA GUARANY 

lbitinga 

692.12 Nº Empregados: 28 

Complemento: 0051 

Estado: SP 

Região: 

CNPJ: 48.027.676/0001-03 

PIS/NIT: 

Nº: 

CEP: 

Nº: 

CEP: 

0051 
14940-000 

0051 

14940-000 

lnsc. Estadual: ISENTO lnsc. Municipal: 00097152 Horário de Funcionamento: 08:00 - 22:00 

DADOS GERAIS 
Abertura: 10/11/1983 Processo: O 

Junta Comercial: Data: 

Escritório: EDMILSON ROMAO MARTINS 

Telefone Escritório: 1633422897 E-mail Escritório: 

Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: 

Tipo ISS: 01 - Não Possui ISSQN Capital: 0,00 

Atividade: ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS 

SÓCIOS 

Dt. Cancel/Suspen.: 

Nº Reg. Pessoa Jurídica: 

petropoliscontab@uol.com.br 

Associacão 

Tipo de Cadastro: Atividades de 

Processo: O 

Emite NFS-e: Não 

C~'.'.'<((•· ::'.;l:~:i?;~Â~~~"~{#+?f,;f"i;~;~~~~~\~~jj~~~~\S':l1L~;Tu~~~-;s'::•)ji~r·.·.•·.· 
00066801 MARIA DOLORES RUIZ SANCHES 22577645872 02/09/2016 SOCIO GERENTE 

9493-6/00 

~499-5/00 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas I CNAE 

Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 

Atividades associativas não especificadas anteriormente 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 
MUNICIPIO DE IBITINGA 

Código Data Abertura 

00097152 10/11/1983 
Razão Social 

ASSOCIACAO DE ARTES DE IBITINGA 

Nome Fantasia 

ASSA RI 

Logradouro 

RUA OSCAR DE CARVALHO 

Bairro 

VILA GUARANY 

Cidade 

lbitinga 
Atividade 

ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - lbitinga 

CNPJ: 45.321.460/0001 -50 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DO MOBILIÁRIO 

Situação 

01 -Ativo 

Número 

0051 
Cep 

14940000 
UF 

SP 

CPF/CNPJ 

48.027 .676/0001-03 
Inscrição Municipal 

00097152 
Complemento 

0051 

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles 
verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente 
data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a 
qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. 

Emitida às 10:09:53 do dia 02/12/2019 

Válida até 01/01/2020 

Código de Controle da Certidão/Número AD217F4AA236EDB6 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



onoo82 

• Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ / IE: 48.027.676/0001-03 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Aanejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabílldade da pessoa jurldTca ac·ma 
ldentmcada,. é certificado que não constam débitos dedarados ou apurados 
pendentes de ·nscriçã.o na Dívida Atl\18 de respon:sabllldade. do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado·. 

Certidão nº 19120002992-45 

Data e hora da emissão 02/12/201910:05:55 

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov .br 

Folha 1de1 



onoo83 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

da 
Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 48.027.676 

Ressalvado o direito de a Fazenda do 'Estado de São Paulo çobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídícaffísioa aclma i,dentifiçad11 que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débftQS lnscrltQ& em Dívida Ativa d.e responsablltdade do lnteressado(a.) .. 

Tratando-se de CRD:A _ernitida ~ª.· ra pess,oa Jurídica, a pesqulsa_ na base de dados. é f~i,ta po~ mei? do CNPJ Bas~. 
de modo que a cert1~ao negativa abrange todos os estabelecimentos do ~ntnbulnte, c1.11a raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. · 

Cet\\dão nº 

Data e hora da emissão 

Validade 

244284~9 

02/12/2019 10:03:12 

30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Folha 1<1e1 

{hora de Brasília) 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à veri~cjção de sua autenticidade no sítio 

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br l.9À r 



1. Voltar li Imprimir 
OC0084 

e Regularidade do 

Inscrição: 48.027.676/0001-03 
Razão Social: ASSOCIACAO DE ARTES DE IBmNGA 
Endereço: RUA OSCAR DE CARVALHO 51 /JARDIM SAO JOSE / IBmNGA / SP / 14940-

000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da 
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade:lS/11/2019 a 14/12/2019 

Certificação Número: 2019111515521341799627 

Informação obtida em 02/12/2019 10:08:35 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada 
a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 
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BRASIL Acesso à informação 

CERTIDÃO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

1 Participe 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ASSOCIACAO DE ARTES DE IBITINGA 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN}, ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU} na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN}. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:55:01 do dia 18/10/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/04/2020. 
Código de controle da certidão: BFA2.69BA.11AF.19CC 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta ~ Prep~rar pági,!la 
- para 1mpressao 

Canais 



PODE R -.TU DTCIA.RIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO DE ARTES DE IBITINGA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 
Certidão nº: 190897181/2019 
Expedição: 02/12/2019, às 10:14:50 
Validade: 29/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO DE ARTES DE IBITINGA {MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 48.027.676/0001-03, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117- (TIM) 98201 7767 (9 o 008'1 

ANEXO Ili 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO E DE 

QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA A ASSINATURA 

DO INSTRUMENTO DE PARCERIA 

Declaro que a ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA atende a todos os requisitos previstos na Lei 

federal no 13.019, de 2014, para celebração do termo de fomento, e que a entidade e seus dirigentes 

não incorrem em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência impeditivas da 

formalização da aludida parceria. 

lbitinga/SP, OS de dezembro de 2019. 

Maria Dolores Ruiz Sanches 
Presidente da ASSARl 



,....., 

Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027 .676/0001-03 - e-mail : assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117-(TIM) 98201 7767 (9 

OC0088 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea "c, e respectivo § So, da 

Lei federal no 13.019, de 2014, que a ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA contratará, com recursos da 

~arceria, os materiais e recursos humanos necessários para o desenvolvimento das atividades 

previstas e o cumprimento das metas estabelecidas. 

lbitinga/SP, 05 de dezembro de 2019. 

Maria Dolores Ruiz Sanches 
Presidente da ASSAR! 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48 .027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 {9 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA ACERCA DA EXISTÊNCIA ou NÃO NO QUADRO DIRETIVO DA ase DE 

AGENTES POLÍTICOS DE PODER, DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DE DIRIGENTE DE 

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

Declaro, em conformidade com o art. 39, caput, inciso Ili, da Lei federal no 13.019, de 2014, 

que a ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE tBITINGA, não possui no seu quadro diretivo agentes políticos de Poder, de 

membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública 

celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em 

linha reta, colateral ou por afinidade. 

lbitinga/SP, 05 de dezembro de 2019. 

Maria Dolores Ruiz Sanches 
Presidente da ASSARI 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail : assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 í9 

OC0090 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA DE QUE NÃO HAVERÁ CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO A QUALQUER 

TÍTULO, PELA ase, COM os RECURSOS REPASSADOS, DE SERVIDOR ou EMPREGADO PÚBLICO, 

INCLUSIVE AQUELE QUE EXERÇA CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE ÓRGÃO OU 

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CELEBRANTE. 

Declaro, em conformidade com o art. 45, caput, inciso li, da Lei federal no 13.019, de 

2014, que a ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE tBITINGA, não contratará ou remunerará a qualquer título, com os 

recursos repassados, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão 

ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus 

respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por 

afinidade . 

lbitinga/SP, 05 de dezembro de 2019. 

Maria Dolores Ruiz Sanches 
Presidente da ASSARI 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117- (TIM) 98201 7767 í9 

OC:0091 

~omprovante(s) de Experiência prévia na realização 
do objeto da parceria ou de objeto de natureza 

semelhante de, no mínimo um ano de capacidade 
técnica e operacional, consistente(s) em atestado(s) 

ou 'instrumento ( s) de Parceria( s) firmados com 
órgão(s) ou entidade(s) da administração pública, 

organismos internacionais, empresas ou outras 
organizações da sociedade civil. 

( 1 ~ LYÂ-



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117- (TIM) 98201 7767 '9 

Projetos 
em Parcerias 

0 1.·~0092 



ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA - ASSARI 
CNP J: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotrnail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José, Ibitinga/SP - CEP. 14.940-604 
Fone: (16) 3342-2117 e (TIM) 98224-2864!9 o(• o o 9 3 

Associação de Artes de lbitinga 
Exercício 2019/20 

PROJETOSEMPARCERIASDAASSARI,ATRAVÉSDAORQUESTRADE 
METAIS MAESTRO IGNÁCIO CORREADE LACERDA, 

COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 

FANFARRA: 

"Música e Cultura como ato de Civismo" 
ASSARI - Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Orquestra de Metais Maestro lgnácio Correa de 
L ~ ~da (professor e ritmista e instrumentos) e do S.O.S. - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - "JOANNA 
D.b ANGELIS" (alunos, profissional de Ordem Unida e instrumentos). (conforme relatório anexo, atende a 
entidade desde de 2015) 

FRENTE DE LATA: 

"Música ao Alcance de todos" 
ASSARI - Associação de Artes de lbitinga Mantenedora da Orquestra de Metais Maestro Ignácio Correa de 
Lacerda (Profissional Musicista de Sopro) e do CRAS: CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. (conforme relatório anexo, atende a entidade desde de 2017) 

CONCERTO DIDÁTICO INTERATIVO: 

"Música ao Alcance de Todos" 
SARI - Associação de Artes de lbitinga Mantenedora da Orquestra de Metais Maestro lgnácio Correa de 

Lacerda, promove um encontro mensal para os jovens e adultos do ensino noturno das escolas das redes 
Municipais e Estaduais no Teatro "Maria José Maroti" da Assari. (Desde 2017) 

lbitin 

ASSARI - ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA 
Maria Dolores Ruiz Sanches 

Presidente 
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Projeto: 

Fanfarra 
"Música e Cultura como ato de Civismo" 

(em andamento desde agosto de 2015) 

Responsável - Joaquim Meira Silva Neto - Componente da Orquestra 

Graduado em Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Música 

e formação Técnica- Conservatório de Tatuí em Saxofone e Violão 

PARCERIA 

1 

ASSARI - Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Orquestra de Metais 
Maestro Ignácio Corre a de Lacerda (professore ritmista e instrumentos) e do 
SOS. - Serviço de Obras Sociais - "Joanna de Angelis" (alunos, profissional de 
Ordem Unida e instrumentos). 

INTRODUÇÃO 

Com base na Lei 11.769/08 que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da 
música na Educação Básica, elaboramos o Projeto Fanfarra: "Música e 
Cultura como ato de Civismo", buscando melhorar o comportamento, a 
autoestima, a disciplina e o respeito 

Pensando nisso que a ASSAR! e o SOS firmaram essa parceria, tendo em 
vista proporcionar aos educandos do SOS - J oanna de Angelis uma educação 
diferenciada, baseada numa pedagogia ativa, construtivista onde a cultura 
regional seja respeitada, e valorizada, nesse sentido fornecendo subsídios para a 
formação de cidadãos mais conscientes de seus deveres perante a sociedade e seu 
Patrimônio Cultural Material e Imaterial. 

JUSTI~fCA TIVA 
li)~. 
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A Fanfarra além de trabalhar a musicalidade e proporcionar o contato com 
instrumentos diversos; desenvolve conceitos de disciplina e convivência, trabalho 
em grupo e concentração. 
Pedagógicamente falando a Fanfarra trabalha a música associada ao movimento 
de deslocamento, "Ordem Unida" (ou marcha). A criança desenvolve a 
coordenação motora do deslocamento associado ao ritmo da cadência 
desenvolvendo movimentos corporais, nesse sentido explorando as evoluções 
coreográficas atreladas à execução do instrumento dando um efeito visual 
atraente gerando uma expectativa do público de qual será o próximo 
acontecimento. 

OBJETIVOS 

O Projeto Fanfarra: "A música e Cultura como ato de Civismo", tem por objetivo 
socializar e integrar os participantes com a comunidade, visando a valorizando 
como indivíduo, conscientizando e proporcionando civismo na formação do 
futuro cidadão. 

Através de atividades que visam o desenvolvimento e aperfeiçoamento: 
• da percepção auditiva; 
• coordenação motora; 
• ritmo; 
• socialização; 
• expressividade; 
• percepção espacial; 
• cidadania e civismo. 

Proporcionar experiências através da participação de eventos comunitários 
que o levarão a uma formação cidadã, um indivíduo consciente dos seus 
deveres e de suas responsabilidades com o seu semelhante, com o meio 
ambiente e com a propagação da cultura. 
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0('0096 
METODOLOGIA 
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Técnicas variadas de estímulos de iniciação musical (através da vivência dos 
estágios (atividades) a serem vivenciados, com diferentes tipos de recursos que 
proporcionarão ao participante estímulo corporal e emocional.); construção de 

- instrumentos de materiais reutilizáveis (pet, madeira etc) e canto dentre outras. 

AVALIAÇÃO 

Será constante, com o intuito perceber a evolução, mudanças de atitude e 
_ comportamental do participante, bem como, seu crescimento, avanços motores, 

ry"':licos e cognitivos. 

Será analisada a participação efetiva do aluno, na montagem e na elaboração dos 
instrumentos, no fazer artístico de arranjos sonoros, coreografia dentre outros. 

CRONOGRAMA 

Durante o ano letivo de 2018, a partir de fevereiro, podendo expandir para 2019. 

RECURSOS HUMANOS 

Professores e profissionais da AS SARI, conveniados ou não e os alunos do 
SOS. Serviço de Obras Sociais - "Joanna de Angelis" 

RECURSOS FINANCEIROS 

A ASSAR! fornecerá o Educador Musical Ritmista profissional, integrantes da 
Orquestra que já é remunerado, para dar aulas pela entidade e formar a fanfarra. 
Ao SOS. Serviço de Obras Sociais caberá a contratação do instrutor responsável 
pela Ordem Unida. 
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lbitinga, 12 de novembro de 2019 

Responsáveis: 

Presidente e Diretora da ASSAR! 
Maria Dolores Ruiz Sanches 

RG 4467516-1 SSP/SP 

Gestora e Coordenadora 
de projetos da Assari 
Aurea Aparecida Galli 

RG 11725003-X SSP/SP 

Presidente do SOS 
Sergio Augusto Longhini 
RG 13907126 SSP/SP 

Diretora Voluntária do SOS 
Valdereis Lopes Teixeira de Godoy 

RG 4844512 SSP/SP 
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Projeto: 
"Concerto Didático Interativo: 

A Música ao Alcance de Todos" 

Profissional Responsável: Joaquim Meira Silva Neto 

1. ÁREA/LINGUAGEM 
Música 

2. NOME DO PROJETO 
"Concerto Didático Interativo: A Música ao Alcance de Todos". 

3. INTRODUÇÃO: 
O projeto de Concerto Didático Interativo visa à formação de plateias mais críticas e 
~~eparadas culturalmente e isso de modo lúdico, divertido e prazeroso, despertando 
novos caminhos e diretrizes de aprendizado. Um encontro que ampliará horizontes e 
fornecerá ferramentas que auxiliaram no desenvolvimento da aquisição da linguagem 
musical e suas perspectivas levando-os à reflexão estética. 

4. OBJETIVO GERAL: 
Desenvolver a capacidade de reflexão, imaginação, percepção, interpretação; adquirir 
gosto pela Música Instrumental de qualidade; proporcionar um aprendizado vivencial 
através de um contato próximo à instrumentos musicais e profissionais capacitados. 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Promover o hábito de ouvir música instrumental; 
• Desenvolver a capacidade de atenção e socialização; 
• Tomar a apreciação de uma obra musical um momento de prazer; 
• Despertar emoções estéticas; 
• Construir a identidade social e cultural; 
• Inserir conteúdos desconhecidos no seu dia a dia em música e arte. 
• Despertar a imaginação e a significação individual e coletiva; 
• Desenvolver um olhar atento de curiosidade e interesse pela Música; 
• Ampliar o vocabulário, formar caráter, confiança, além da construção da 

ética e cidadania transformando-o num multiplicador de Cultura. 

5. JUSTIFICATIVA: 
Frente a atual realidade, nos deparamos com um grande desafio transformar uma 
palestra num momento de prazer. Como fazer com que a arte tenha significado na vida 
dos alunos? Diante da tecnologia como atrair a atenção para a importância da boa 
música? A percepção estética é uma ferramenta ideal e fundamental para auxiliar na 
transformação dessa realidade. A música é de suma importância em nossas vidas, 
através dela adquirimos e vivenciamos emoções, sentimentos e experiências que nos 
transformam. Através dela pode-se viajar ~'ntempo e no espaço envolvidos na melodia e 

LOJ . 
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na harmonia de seu ritmo e compassos que vão de encontro com o nosso eu interior e 
nos desafia a voar. Entendemos que só não gostamos daquilo que não conhecemos, 
assim cabe a nós o preenchimento dessa lacuna na vida dessas crianças, jovens e adultos 
tomando sua existência mais ampla e significativa. 

6. CONTEÚDOS A SEREM ABORDADOS 

• O que é uma Orquestra; 
• Classificação os instrumentos; 
• Timbres e execução dos instrumentos; 
• Momento Musical; 
• Interação com os músicos e com os instrumentos; 
• Reflexão e debate. 

7. DESENVOLVIMENTO E CRONOGRAMA: 
As atividades serão desenvolvidas durante 1 (um) encontro de lh/a no Teatro da Assari 
~'te deverá ser solicitada via oficio. 

8. PÚBLICO-ALVO: 
Alunos das Redes Municipal, Estadual e Particular de Ibitinga 

9. RECURSOS MATERIAIS: 
Teatro Maria José Maroti, projetor e instrumentos da Orquestra 

10. AVALIAÇÃO: 
Será constante, com o intuito de perceber a viabilidade do projeto e de sua atuação 
frente às adversidades encontradas para sua execução e o depoimento dos participantes. 

11. RECURSOS HUMANOS: 
Será ministrada pelo componente da orquestra o musicista e arranjador Prof. Joaquim 
Meira Silva Neto e com a participação de todos os músicos integrantes da Orquestra de 

- Metais Maestro Ignácio Correa de Lacerda de Ibitinga. 

12. RECURSOS FINANCEIROS 

Não haverá custo algum para a escola o concerto será no Teatro Maria José Maroti. 
Compete à escola enviar um oficio (modelo anexo) solicitando o evento, que será 
viabilizado conforme agenda oficial do projeto pelos responsáveis da Assari, pois as 
datas só serão agendadas via oficio. 

Ibitinga, 27 de fevereiro de 2018 

Gestora e Coordenadora de Projetos da Assari 
Aurea Aparecida Galli 

RG 11725003-X - SSP/SP 

~J 
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Beneficiários diretos atendidos 
Exercício 2019 
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Associação de Artes de Ibitinga 
Lista dos participantes diretos - Exercício 2019 

DOS PROJETOS EM PARCERIAS DA ASSAR!, ATRAVÉS DA 
ORQUESTRA DE METAIS MAESTRO IGNÁCIO CORREA DE LACERDA, 

COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 

PROJETO: FANFARRA 
Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Orquestra de Metais Maestro 
Ignácio Correa de Lacerda e o e do SOS. - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - EDUCANDÁRIO 
"JOANNA DE ANGELIS"- São 45 crianças atendidas entre meninos e meninas (conforme relatório 
~ lexo). 

PROJETO: FRENTE DE LATA 
Parceria entre a ASSAR! - Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Orquestra de Metais Maestro 
Ignácio Correa de Lacerda e Parceria com o CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE IBITINGA Sendo 30 participantes fixos atendidos entre homens e mulheres (e mais 40 
flutuantes conforme relatório anexo) 

Beneficiários Diretos 1 - Público participante dos eventos: 21.423 pessoas. 
Comunidade de Ibitinga e região • Participantes dos eventos realizados em praças, teatros, Pavilhão do 
Bordado, Ginásio de Esportes "Nicolão", Igrejas e outros (Agenda de Eventos de 2019 anexa). 

Beneficiários Diretos 2 - Atendidos pelos Projetos: total de 274, sendo 27 Alunos do 
ciclo avançado da Escola de Ensino Artístico Prof. Nivaldo Ferreira de Oliveira, atendidos durante o 
ano nos ensaios abertos mais os 132 (anual) músicos e estudantes de música da comunidade; 45 alunos 
do Projeto "Fanfarra", parceria com o S.O.S. - Serviço de Obras Sociais: Educandário "Joanna de 
Angelis" e 70 do projeto "Frente de Lata" parceria com o CRAS de Ibitinga (conforme relatórios 
anexos). 

Num total geral de 21.697 beneficiários diretos 

Ibitinga/SP, .03 de dezembro de 2019 

tJJwlÜ4A J>YY 
ASSARI - ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA 

Maria Dolores Ruiz Sanches 
Presidente 
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Relatórios 
dos Projetos em Parceria 

com aAssari 
Exercício 2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - exercício 2019 
Do projeto Musicalização 

"Um processo de Construção do conhecimento" 
Parceria com a ASSAR! - Associação de Artes de Ibitinga 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Projeto da Parceria: Musicalização: ''Um processo de Construção do conhecimento'" 

Nome da Entidade: 
Serviço de Obras Sociais - SOS Educandário Joanna de Ângelis 
CNPJ: 
45.320.645/0001-40 

~ Endereço: 
Rua Isúlia da Costa Villela 
Bairro: CEP: UF: 
Jardim Pacola 14948-012 SP 
DDD/Telefone: 
16 3342-5724 

Responsável pela Entidade: 
Valdereis Lo es Teixeira de Godo 

Cidade: 
Ibitinga 

E-mail: 

Número: 
485 

mail.com 

Complemento: 

CPF: 
050.542.058-96 

2. Justificativa para manter o projeto ativo por mais 1 ano: 

É necessário manter tal projeto, pois tudo melhora: A disciplina, companheirismo, o 
conhecimento bem como a destreza com referência a musicalidade, pois graças a esse 
projeto, a entidade mantém a "Fanfarra Joanna de Ângelis", a única no município. 

Público assistido pelo projeto: 

São os quase 60 crianças e adolescentes, que todoas as 3ª feiras participam 
efetivamente dos ensaios. 

3. ATIVIDADES 

Como dissemos: Ensaios todas as 3ª feiras pela manhã e à tarde, culminando com a 

apresentação no dia 7 de Setembro ou alguma atividade extra da cidade. 

A nossa avaliação consiste no aplauso que todos recebem após suas apresentações. A 

Fanfarra é o orgulho de nossa Casa. 



5. Avaliação 

Serviço de Obras Sociais - Educandário Joanna de Ângelis 
Rua: ldúlia da Costa Villela - CEP: 14948-012 

E-mail: sosibitingaCcigmail.com Fone: (16) 3342-5724 Ot1 O1Q4 
FanPage: SOS Educandário Joanna de Angelis - Tbitinga/SP 

O projeto da parceria foi citado em jornais, revistas, rádios, sites da internet, etc? Em 
que ocasião? · 

Sim. No Boletim Informativo "Joanna com você" e nas páginas do facebook. 

6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Há mais informações, dados, referências que a entidade queira destacar? 

~':laro! Agradecemos a excelente parceria com a A.S.S.A.R.I., pois sem ela teríamos 
muitas dificuldades em colocar uma Fanfarra com quase 60 participantes na Avenida. 
Esse trabalho sem sombra de dúvida constitui um sucesso! 
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Alunos que participou da Fanfarra no ano de 2019 

Professora e Período Nome do Aluno 

Patrícia - Manhã Luan Custódio dos Santos 

Patrícia - Manhã Eloan Eloi Rocha de Sousa 

Patrícia - Manhã Mary Jane Kauan Pi Ih alarme_ 

Patrícia - Manhã Yasmim Carolayne dos Santos 

Patrícia - Manhã Paulo Sérgio Cordeiro 

Patrícia - Manhã Nicoly Rafaela Félix dos Santos 

Patrícia - Manhã Alan Viana Ferreira dos Santos 

José - Manhã Carlos Eduardo Custódio da Silva 

José- Manhã Felipe Gutierre Santos de Jesus 

- Adriadini - Manhã Lorena de Lima Calori 

Adriadini - Manhã Maria Eduarda da Silva Gama 

Adriadini - Manhã David Henrique Batistela Mainardes 

Adriadini - Manhã Ygor Alexsandro Seles dos Santos 

Adriadini - Manhã Eduardo Henrique Dultra Ferreira Araújo 

Adriadini - Manhã Hillary Jheníffer máximo de Oliveira 

Adriadini - Manhã Pedro Vinicius de Oliveira Freitas 

lracilda - Manhã Maria Eduarda Batistela 

lracilda - Manhã Daniele Queiroz Suma 

lracilda - Manhã Rizía Laís Coresmo dos Santos 

lracilda - Manhã Beatriz Martins da Silva 

Patrícia - Tarde Giuliano Alves de Almeida Silva 

Patrícia - Tarde Ana Julia Viana Ferreira dos Santos 

Patrícia - Tarde Evelyn Vitória Soares Palmezan 
Patrícia - Tarde Maycon Kelvin Lima da Silva 
Patrícia - Tarde Cauê Gabriel Albano 
Patrícia - Tarde Ana Laura Chagas Siqueira 
Patrícia - Tarde Marcos Matheus Machado Vale 
Maiara - Tarde Renan Magri Rocha 

lracilda - Tarde Ana Julia Rodrigues Meireles 

Adriadini - Tarde Christopher Kauan de A. Pereira 

Adriadini - Tarde Tiago Lopes Souza 

Adriadini - Tarde Ryan Queiroz Suma 
Adriadini - Tarde Kauan Custódio da Silva 

Adriadini - Tarde Pyetra Sofia Lopes 
Adriadini - Tarde Caique Custódio da Silva 
Adriadini - Tarde Matheus Gabriel de O. Domiciano 

Adriadini - Tarde Samuel Pereira da Silva 

Bruna - Tarde Luiz Fernando Freire da Silva 

Bruna - Tarde Ygor Gabriel Machado Amorim 



Bruna - Tarde 
Bruna - Tarde 

José - Tarde 
José - Tarde 
José- Tarde 

José -Tarde 

Serviço de Obras Sociais - Educandário Joanna de Ângelis 
Rua: ldúlia da Costa Villela - CEP: 14948-012 

E-mail: sosibitinga(@.gmail.com Fone: (16) 3342-5724 or· Ü 1Ü6 
FanPage: SOS Educandário Joanna de Angelis - Ibitinga/SP 

Luiz Fernando Fernandes dos Santos 
Erik Endrick da Silva Bernardo 
Adrian lsmirael Ballestero Zambuzzi 
Mateus de Lima Bernardes 
Jonathan Henrique Rodrigues Meireles 

Wandrey Xavier de Oliveira 

Ibitinga, 11 de Novembro de 2019. 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES - exercício 2019 
Projeto Frente de Lata 

,,..... Nome do Projeto da Parceria: Frente de Lata 
,.,.., Nome da Entidade: Prefeitura Municipal da estancla Turística de Ibitlnga- CRAS 

CNPJ :45.3214.600/001-50 
---. 

(' 0107 

~ Endereço :Av. Engenheiro Ivanil Francischini Número:8753Complemento: 
~~-~~~~~~~~~~-,----~~...L-~~~L--~~~~-

1 

CEP: UF: Cidade :Ibitinga 
E:. •. . rro: 14940 SP 

~ jPaineiras I . _
000 

,,.... DDD/Telefone: E-mail: cras@ibitinga.sp.gov .br 
""" 16 33426613 

CPF:062670738-23 Responsável pela Entidade: Maria Carolina Endres ,,.... 
Longhlni 

2. O projeto atingiu os objetivos esperados? 

- Sim. A proposta Inicial era a de levar atividades em vários bairros da cidade, o 
que foi realizado. Durante o ano percorreu-se 4 bairros da cidade e seu entorno . 

.----. 3. O resultado foi favorável atingiu suas metas? Explique sua resposta. 
,,-.;m. O publico alvo que são as pessoas em vulnerabilidade e risco social nos 

bairros aonde o projeto é desenvolvido, mudaram suas atitudes e modo de 

pensar em relação aos problemas vividos dentro de suas comunidades. O CRAS 

passou a ser uma referência positiva na vida dessas pessoas. 

Avalie o projeto quanto ao resultado: 

ótimo 
Bom 
Satisfatóri 
o 
Reoular 

X 

• 
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sua resposta 

a de 70 pessoas na faixa de 4 a 6Q anos são contempladas, sendo 30 

pessoas fixas e 40 flutuantes . 

.,..., s. Gostaria de fazer alguma observação? 
Reforçamos a Importância da parceria para a continuidade do projeto. 

lbitinga/SP, 13 de novembro de 2019 

Maria Carolina Endres Longhinl 
Centro de Referência da Assistência Social-CRAS 

• 

. E. \,..ongn\n\ 
. caro\\f'a :.,s 

Mana cRESS 47 e. o c'-"s 
-N~ooRI\ o - so<)a\ 

cooRDE . . àe ~ss1s\êOC1ª 
ºe~erenc1a P 

• _...,tro àe f' is1í1NGP.., s 

LOJ . 

P~SFSJ't'UM MtJNlClPAL DA BSTÃNCIA TURfSTIOA DI lllTINOA 
Aui Ml!IUfl t..111d1111, :IH • êH!itil • tll1U11!11/AP • 14,§40-112 
t1111tollf (1&) Ud2•10ó0 / 'ait (161 Hl2·1001 
www.1111t1noa.1JJ;Go•.br • C!f PJ •U2U60/00ó1'10 



,-... 

/"""·. 

........ 

Fe!IDli'Uhó 
1-Ana Júlia - 15 anos 
2-Andrelice Almeida da Silva - 30 anos 
3-Beatriz Martins - 12anos 
4-Brenda Silva Oliveira -12anos 
5-Bruna Silva Oliveira - 8 anos 
6-Emily Larissa Pacola - llanos 
7-Emilly Vitória de Morais 8 anos 
a·-Evelyn Vitória Soares Palmezan -10 anos 
9-Gabrieli Silva - 13 anos 
10-Geovana Silva 7 anos 
11-Giuliana 6 anos 

·""'2-Jheniffer cristina da Silva 10 anos 
13-Lorena de Lima Calore 12 anos 
14-Maria Vitória Almeida da Veiga -9 anos 
15-Milena Cristina 15 anos 
16-Nicoly Yoshitaki 10 anos 
17-Vitoria Caroline de Campos 12 anos 
18-Victoria Daniele Passos Aristão 9 anos 
19-Raissa Gabriela Almeida da Silva 13 anos 

Masculino 
1-Adrian Ismirael 14 anos 
2-Diego Vieira 15 anos 
3-Felipe Gutierre 15 anos 
4-Giuliano Silva 11 anos 
4-Higor Yoshitaki 
5-Igor de Sousa 8 anos 

~6-Jonathan Merelis 16 anos 
7-Mateus de lima Bernardes 15 anos 
8-Pedro Henrique Almeida da Veiga 04 anos 
9-Renan Magri Rocha 10 anos 
10-Ricardo Fúlvio 40 anos 

wl . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÃNCIA TUR1STICA DB IBITINGA 
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CllilfOH (16) HU-'7000 / Palt (16) 3312•701Jl 
WW•UblfíttjjUjl.OOf.bt - C:H,J 4U21.4&0!000l•IO 



Assari - Associação de Artes de lbitinga · . 
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Documentos Jornalísticos, 
Sites 

E Fotos 
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lbitinga comemorou o Dia da Independência com o tradicional 
desfile cívico 

A Prefeitura Municll)al da Estância Turística de lbitlnga. através das Secretarias de Educação. Cultura, Serviços Públicos e 
Turismo. promoveu no último sábado (07) as comemorações de 07 de Setembro. p~ncipal data do calendário cívico brasileiro 
com a comemoração da Independência do Brasil, proclamada por Dom Pedlo I, em 1. 822. 

Mais de 40 instituições (Câmara Municipal, escolas, associações. policias civl, militar. ambiental e Corpo de Bombe~os. etc.) 
p~ram do des~te na Avenida Engenheiro lvanil Franceschini. para valorizar os Símbolos Nacionais e mostrar o respeito 
~ ~ pálna da população de íbifingal 

.r--._ 

!i1PP"""'"f . 
~.....,.~~·.· 

;,;: ~;. ... 

r https:Uwww.ibitinga.sp.gov.br/post/$26141 1411112019 , D 
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SBT NA PRAÇA acontece neste domingo, di.a 25 
liil .U-":1a.··2:1:n,. b -• ~ 

.·. o.~ I 
·~ na Pra.~~ 

Dia 25/08, às 14h na 
Praça da Concha .AC1úst.ica1 

nap sua tlvnllla e venha..., 
d'-tfr com a S6T no. 
brlnquedca P""' ac:rla!IÇln. 
pipoca. elgodlodoce e 
ap•ço 1M11i1.a _. • r.mn1a.. 

A cidade de lbltinga se prep&ra pare um grande e\'ento famniar e cultural, neste domingo dla 25 de agostO. na Praça 
JOt!Je Tlbinçá (Concha AcUstica). A festa serâ de muitas atividades e serviços em parceria entre a emissora SBT Central 

e Prefeitur11 de lbitinga. 

"O SBT NA PRAÇA esteve em lbítinga no mês de março e agora volt11 em 1190sto devido ão sucesso de pliblico e de 

amoções que uniram a famm11 ibitinguense. Haverá apresentações culturais, show, yoga, dança e muito mais", convidou 

Marcos Rodakevisk, secretário de Cultura da Prefeitura de lbitinqa 

O evento. totalmente !ll'atuito, ocorre das '14h às 18h. Além das atrações culturais, a Prefeitura reuniu outros serviços 

para serem prestados, como exames de saúde, orientação jurídica, corte de cabelo. maquiagem, gtjoseimas, brinquedos 

if!fláveis e espaço lcids. 

PROGRAMAÇÃO 

14h 1 Bateria Frente de Llltil 

14h30 1 Erica (aula de lilmix) 

15h 1 Aula de Yoga 

15h30 1 Brmcadeira Passa ou Repassa 

l 6h !Show com Banda Vip 

16h30 1 Capotcrapia (terapia por meio da capceira) 

17h 1 Renan Monteiro (show sertantjo) 

Serviços: corte de cabelc., manicl.lre, l>!inquedos infláveis, pipoca, algodàc. doce, pimura de rosto, orientação ]\Indica com 

advogados da OAB. testes rápidas HIV e sífilis. 

Fome: Prefeitura de lbitinga 

25/08/2019 

Projeto Frente de Lata é uma parceria com a Assari, disponibilizando da Orquestra de Metais Maestro lgnácio Correa 

de Lacerda, o musicista trompetista Fábio Henrique Mariano de Almeida, que o suporte melódico que é necessário 

para a execução da percussão. 

https://www.ibitinga.sp.gov.br/post/$24563 14/11/2019 ' ) 

UJ_,,j~ 
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pesqu1oa r notfci86 .•. ofl fazer login ou cs<fsatrer 

IBITINGA REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL ESPORTES ENTRETENIMENTO ESPORTE REG 

HOME • NOTÍCJAG • 181T1NGA 

Dia dos Pais é comemorado com 
Festival de Pipas no Aeroclube 

Ctl3-li./. 1,n m.1 (ief. j 

Foto: Divulgação 

Um Festival de Pipas está marcado para este domingo, dia 11 de a90sto, Dia dos 
Pais. O evento, que une música, entretenimento e diversão, acontece sob a 
or9anização do Aeroclube de lbitinga, com apoio da Prefeitura Municipal da 
EsUlncia Turística de lbitinga. 

Além da diversao, o Festival promoverá um ~torneio de pipas·. O participante 
poderá concorrer nas modalidades de menor pipa; maior pipa; e pipa mais 
criativa. Os candidatos devem levar o material pronto e a pipa deve voar em 
qualquer uma das moc:l<ilidades. 

Quem nao quiser participar do torneio, também pode levar sua pipa e brincar 
no local. O evento terá diversas apresentações musicais e praça de alimentação 
com renda revertida para o Fundo Social de Solidariedade e para a Associação 
Protetora dos Animais de lbitinga. 

PROGRAMAÇÃO 

Grupo Frente de Lata; 
• Orquestra de Metais Maestro lgnácio Corrêa de Lacerda; 
• Banda T.Rex; 

Banda Overdrive; 
Banda 667; 

• ACDC Cover; 

Nirvana Cover; 
• Bal"lda Maria Fumaça. 

OC0113 

https://portalternurafm.com.br/noticias/ibitinga/dia-dos-pais-e-comemorado-com-festival-de-pipas-no-
aeroclube/60328 14/11/2019 



........ 

,-... 

,....... 

...--

...---. 

"""' 
,,......._ 

,.....,_ 

-
,...... 

,......,, 

-
,,...... 

,,,..._, 

-
.......... 

,r-..._ 

. . 
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Qi PORTAL v' TERNURA 
+J fazer login ou cads&t rr:. r 

IBITINGA REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL ESPORTES ENTRETENIMENTO ESPORTE REGIO 

MOME • NOTfC1AS • IBITING4 

Feira do Bordado de lbit1inga começa 
nesta quarta-feira (3), com abertura 
solene 
A emrada nesta noite será franca, inclusive para o show, com a banda Dona Benta . 

Ocam....--11 

A 46ª Feira do 8o1'dado de lbitinga (FEBI) realiza a abertura oticial do evento na 

norte desta quarta-feira, dia 3. A solenidade de inauguração da ediçao 2019 
começa às 20h com a presença de autoridades. 

https:Uportalternurafm.com.br/noticias/ibitinga/feira-do-bordado-de-ibitinga-comeca-nesta-guarta-feira-3-com-
abertura-solene/59469 14/11/2019 
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2 Q CONEOODADES 
ENCONTRO NACIONAL Di 
PARCEIROS P0BLICOS lo P~IVADOS 

UM NOVO BRASIL DE OPORTUNIDADES 

TEMAS DE DESTAQUE: 

• Sustentabilidade e Educação 
• Direito Público e Tr"ansparóneio 

nas Administrações Municipais 
• Tecnologia e lnovacao 
• Turismo e Mobilidade Urbana 

4 A 8 DE JUNHO - SÃO CARLOS/SP 
CENTRO DE CONVENÇÕES HOTEL NACIONAL INN 

Coloque sua empresa no mapa de negocios dos pnnc1pa1s munícíi:)'iqs tc(o ·~rs( 
conexldades@uvesp.com.br 1 11 99651 6600 • Silvia Melo 1 12 98127 9799 - Malu Ribeiro 

https://www.conexidades.eom.br/ 14/11/2019 
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12/06/19 

• NOTfC!AS em D~ Soc:al 

lbitinga: Projeto Frente de Lata agora está com os ensaios na 
Vila Maria 
fi! 12./j)6r.o19 ÍI> IS.36 

O Grupo Bateria Frente de Lata, em lbitinga, passou a ensaiar na Vila Maria. Com apoio da Prefeitura, o projeto social é 
uma banda de percussão formada por crianças e adoles:cente.s. 

Os instrumentos são todos feitos de mateóal reciclável e os ensaios ocorrerão na quadra próxima ÊI pista de skate. O 
horário é às 14h. Para participar é só se apresentar ao professor Rodrigo Nizan. 

De acordo com o professm, o grupo está ensaiando ritmos novos, focados para apresentar no desfile do 7 de Setembro 

Fome: Prefeiru ra de lbitinga 

Projeto Frente de Lata é uma parceria com a Assari, disponibilizando da Orquestra de Metais Maestro lgnácio Correa 
de Lacerda, o musicista trompetista Fábio Henrique Mariano de Almeida, que o suporte melódico que é necessário 

para a execução da percussão. 

https://www.ibitinga.sp.gov.br/post/ibitinga-projeto-frente-de-lata-agora-esta-com-os-ensaios-na-vila-maria$14923 

14/11/2019 
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pMQIJi!:lt notícia. ... ~ tare• bg:ln ou cadanrar 

IBITINGA REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL ESPORHS ENTRETENIMENTO ESPORTE~ 

HOME ,. HOTfClAS , 18fTINGA 

Bateria Frente de Lata se apresenta 
ao vivo em telejornal do SBT 
Adolescentes moslraram o bOnito projeto 50cial do CRAS de lbitinga 

l1ptjj Mf·M a::I 

31/05/2019 

- Ã - liatiiíiafieiite-dê--Laia, de rbft1nsa-:-se apresentou em- rede abêrta de-
televisao. nesta sexta-feira (31), em Jaú. A participaçao aconteceu nos estúdios 

do telejornal Noticidade, do SBT Central, que tem como apresentador o 

jornalista Paulo Soares. 

Assista o programa na Integra (clique aqui) 

A oportunidade não só mostrou o talento dos integrantes, como também a 

importância social do projeto na vida dos particl pantes. 

"É fantástico o trabalho! A gente só tem que aplaudir e tirar o chapéu por essa 

iniciativa, transformando tudo isso em algo tão legal para esses jovens. A prova 

está aqui, de que mais do que de dinheiro. boas ideias dependem de vontade 

política_ Parabéns!", disse o apresentador_ 

A participação dos integrantes foi acompanhada pelo professor e músico do 

projeto, Rodrigo NIZan, pela coordenadora do CRAS, Carolina Endres longhinl 

(foca), e pela secretária de Desenvolvimento Social, Renata Jacob. 

Projeto Frente de Lata é uma parceria com a Assari, disponibilizando da Orquestra de Metais Maestro lgnácio Correa 

de Lacerda, o musicista trompetista Fábio Henrique Mariano de Almeida, que o suporte melódico que é necessário 

para a execução da percussão. 

https ://www. porta lte rn u raf m .com. br / notici as/i biti nga/bateri a-fre nte-de-1 ata-se-apresenta-ao-vivo-em-te lej orna 1-

d o-s bt/58260 14/11/2019 
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Assarl - Associação de Artes de lbltinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03- e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117- (TIM) 98201 7767 (9 

Fotos dos Eventos 2019 
da Orquestra de Metais Maestro lgnácio Correa de Lacerda de 

lbitinga e dos projetos desenvolvidos pelos componentes. 

Apresentação na inauguração da Feira do Bordado 2019 
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Desfile Cívico de 0719119 
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Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 í9 

Tocada na Praça Ruy Barbosa Evento da Secretaria da Cultura 
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Grupo Bequadro 
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Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP,fJ-1~QO~ l 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 776719 ' ·V l t:, 

Projeto: "A Música ao Alcance de Todos", para os alunos do EJA da EM Benedito 
Teixeira de Macedo 

Projeto: "A Música ao Alcance de Todos", para os alunos do EJA da EM Benedito 
Teixeira de Macedo 

l9l . 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
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Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117- (TIM) 98201 7767 (9 , {) Q 
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~ ,--..Projeto: "A Música ao Alcance de Todos", para os alunos do EJA da EM Benedito 
feixeira de Macedo 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03- e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 

-~---- .......... Fones: (16) 33422117 - (flM} 98201 7767 '9 

Apresentação no 2° Encontro Conexidades em São Carlos 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117-(TIM) 98201 7767 í9 Ü (, Q 

124 
Projeto: Frente de Lata 
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Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117- (TIM) 98201 776719 

Projeto: Frente de Lata 
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Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767@ 

Desfile de7 de setembro de2019 

,_., Projeto Fanfarra, parceria SOS, desfile cívico 2019 

Projeto: Frente de Lata 
Apresentação na Praça da 

Matriz 
Nov/19 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 C9 
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Show de Talentos 
No S.O.S. 

Participação do Músico 
Sidinei Florencio 

Componente da Orquestra 
de Metais 

Jurado no quesito Canto 
25 e 26/11 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA í) r• Q 12 8 
RUA MIGUEL LANDIM, Nº 333 - CENTRO 

45.321.460/0001-50 2019 

FICHA DO PROTOCOLO I PROCESSO pag . 1 de 1 

NÚMERO: 0000009841 I 2019 TIPO: PROTOCOLO 

DATA: 09/12/2019 HORA: 13:13:33 RESPONSÁVEL: ESTELA M.CIONI 
PRAZO PARA ENTREGA*: 15 DIAS 

INTERESSADO: 000562 ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA-ASSARI 
ASSUNTO 

ENCAMINHA PLANO DE TRABALHO 

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO 

L.D.O 

PROTOCOLANTE: 

CPF do PROTOCOLANTE: 

RG do PROTOCOLANTE: 

DETALHES DO TRAMITE 

Chave Web: 1E913N1312C 

ITEM 2 DATA TRAM.: 09/12/2019 Hora Tramite: RECEBIDO: O 

SETOR ANTERIOR: PROTOCOLO 

SETOR DESTINO: 

SETOR ATUAL: SEC DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

RELATOR: PARECER: 

DESCRICÃO DO PARECER 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 (9 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento lbitinga SEMCT 008/2019 
Proposta de Plano de Trabalho 

(X) Eixo B - Formação Cultural 
Razão Social do Proponente: Assari -Associação de Artes de Ibitinga 

~':NPJ do Proponente: nº 
027.676/0001-03 

me do Projeto: Escola de Ensino Artístico "Prof. Nivaldo Ferreira de 
veira" ~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-' 
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B 

IDENTIFICAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA - ASSARI 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - J d. São José, Ibitinga/SP - CEP. 14. 940-604 
Fone: (16) 3342-2117 e (TIM) 98224-2864'9 

PLANO DE TRABALHO 

NOME DO PROJETO: Escola de Ensino Artístico Prof. Nivaldo Ferreira 
de Oliveira 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Eixo B - Formação Cultural 

2 1 INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO 

Nome: ASSAR! - Associação de Artes de Ibitinga 

CNPJ nº: 48.027.676/0001-03 

Endereço: Rua Oscar de Carvalho Nº: 51 1 Complemento: 

Bairro: Jardim São José Cidade: lbitinga Estado: SP 1 CEP: 14.940-604 

Telefones: (16) 3342 2117 Fax: Não tem E-mail: assariartes@hotmail.com 

(16) 98224 2864 

Endereço Internet: Não tem 

Nome Técnico pelo Projeto: Aurea Aparecida Galli 

Telefone: (16) 99616 7698 1 Fax: Não temi E-mail: aureagalli@hotmail.com 

3 RESUMO DAS INFORMAÇÕES 

A Local/Endereço e/ou Região de Atuação do Projeto: Todo o Município de Ibitinga. 

B Objetivo Geral: Propiciar as mais diferentes formas de aprendizado elaborando, 
desenvolvendo e promovendo Cursos Livres, Oficinas, Atividades de Conjunto e Projetos 
nas áreas de música, teatro, dança e artes visuais à crianças, jovens e adultos; fomentar 
cultura e formar cidadãos com repertório cultural amplo, valores éticos consolidados e 
atitudes positivas diante da vida e da sociedade. Através da Educação Artística priorizar o 
desenvolvimento das competências e habilidades, de modo a formar indivíduos 
protagonistas, com sentido de liderança, autoria, autonomia, assertividade e eficiência com 
responsabilidade social e cultural na busca de uma consciência mais humanada e sensível. 

c Resumo do projeto: Elaborar, desenvolver e promover Cursos Livres, Oficinas, Atividades 
de Conjunto e Projetos nas áreas de música, teatro, dança, contação de histórias e artes 
visuais às crianças, jovens e adultos e à outras entidades assistenciais; fomentar cultura e 
formar cidadãos; patrocinar projetos, eventos e apresentações disponibilizando-os à 
comunidade. 

D Nº de beneficiários (direto) atendidos: 644 

E Custo total: R$ 268.442,94 

F Duração do projeto (nº meses): 11 

G Custo per capta/mês: R$ 37,89 

1 
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1. Identificação do projeto: Escola de Ensino Artístico Prof. Nivaldo Ferreira de 
Oliveira - Meta 1 

1.1. Instituição proponente: Associação de Artes de Ibitinga - ASSAR! 

1.2 CNPJ: 48.027.676/0001-03 

1.3 Banco: 001 - Banco do Brasil \ 1.4 Agência:0505-3 l 1.s Conta: 817-6 

1.6 Site: 

1.7 Certificações: 
CRCE(Xj CEBAS () 
Utilidade Pública Estadual (X J Utilidade Pública Municipal ( ) 

CMAS() Conselho- Muniçip_al dos Direitos da Crianca e do A:dolescente (X) 
Conselho Municipal de Saúde ( ) Conselho Municipal de Educação ( ) 

1.8 Nome do Responsável legal: Maria Dolores Ruiz Sanches 

1 
1.9 RG: 44.67516-1 j t.10 Órgão Expedidor: SSP/SP 

1. Histórico da organização 
Ibitinga sempre foi referência no que diz respeito à cultura e às artes. Em abril de 1937 foi 
fundado aqui o "Teatro Escola Procópio Ferreira", sob a autorização e supervisão da famosa 
"Cia. Procópio Ferreira" do Rio de Janeiro. Ibitinga possui muito filhos ilustres, Fernando 
Arantes Brasil, Músico de vulto nacional; Duilio Galli, artista plástico internacional, aluno de 
Tarsila do Amaral; Reinaldo Maia, diretor, ator e dramaturgo de vulto nacional; Rodrigo 

~ 

Rainere, alpinista consagrado mundialmente e outros tantos que os sucederam de igual valor, 
escritores, compositores fundamentando que a arte sempre esteve em destaque na nossa 
comunidade a pensar também pelo bordado que foi um diferencial nacional. Em meio a esse 
contexto e a falta de escolas de artes na cidade se reuniram em agosto de 1976, em uma das 
salas do Centro Artístico "Duilio Galli", atual Museu Artístico e Arquivo Histórico "Duilio 
Galli", aqueles que fariam parte da primeira diretoria da instituição e lavraram a 1ª ata que 
abriria para Ibitinga uma fonte inesgotável de possibilidades, que mudaria para sempre a visão 
da Arte na nossa região. Tendo a frente a professora Maria José Maroti, nascia a ASSAR! -
Associação de Artes de lbitinga, que junto a outros beneméritos lutavam para dar sequência ao 
coral, aos cursos de pintura, de bordado, de violão e piano que aconteciam em salas emprestadas 
e não preparadas deste lugar ou de outros para onde eram convenientemente deslocados logo 
que a atividade começava a atrapalhar o andamento do local. E naquele momento em meio às 
esculturas, quadros de Tarsila do Amaral, Volpi, Duilio Galli dentre outros, uma situação local 
nada adequada nem para as obras nem para as aulas, começou e existir a necessidade de obter 1 () j 
um espaço próprio para continuar promovendo um ensinamento de qualidade, fez a sua diretoria ~ r 
executiva sensibilizar as autoridades, que reconheceram a importância de seus feitos, e 
conseguiram assim em comodato um terreno e depois o prédio onde até hoje está instalada. 
Essas conquistas mudaram o panorama cultural artístico dando a cidade algo que realmente 
atingisse seus anseios artísticos, cursos de diferentes instrumentos e linguagens artísticas, assim 
rapidamente se tomou referência na região, que perdura até os nossos dias com a mesma 
dignidade e qualidade de ações que motivaram seus fundadores, indivíduos obstinados, 
persistentes e incansáveis na luta de promover conhecimentos artísticos. Mantenedora da Escola 
de Ensino Artístico Prof. Nivaldo Ferreira de Oliveira, da Orquestra de Metais Maestro Ignácio 
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Correa de Lacerda de Ibitinga e do Teatro Maria José Maroti, é uma instituição independente 
sem fins lucrativos destina-se a planejar, desenvolver, incentivar, promover e patrocinar 
atividades artísticas de interesse da comunidade, neste viés organizar aulas de conteúdo artístico 
e apresentações de programas que venham em beneficio do desenvolvimento sócio cultural do 
jovem ou do indivíduo e sua integração na comunidade. Desenvolve desde 2015 vários projetos 
artísticos culturais dedicados a todas as idades em outras entidades do 3º setor e municipais, tais 
como Centro dia do Idoso, S.O.S/Serviços de Obras Sociais, Lar São Vicente de Paula, Casa do 
Caminho, Projeto CRESCER, CRIARTE, CAPS-AD, APAE de Ibitinga, Beth Shalom Casa de 
Paz, nas creches e escolas da prefeitura. 

2. Justificativa 

"A arte é um patrimônio cultural da humanidade, e todo ser humano tem direito ao acesso a 

esse saber" (PCNs -Arte, 1998) 

Segundo os PCNs (1998), "O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de 

aprendizagem limitada". 

A arte permite que o indivíduo se envolva com outras pessoas, outras culturas e épocas através 
de sua linguagem e suas vertentes como a Música, as Artes Visuais, o Teatro e a Dança, 
explorando movimentos, se aventurando através das brincadeiras, significando e ressignificando 
o mundo que está inserido. Vivemos uma época onde a luta e a disputa pela sobrevivência nos 
afasta da nossa humanidade, sucumbimos aos efeitos nocivos na ânsia da conquista do lugar ao 
sol. A busca pela eficiência e a competitividade, evidenciam as transformações estruturais nos 
modos de vida, nas relações sociais e no mundo do trabalho, impondo novas exigências às 
instituições responsáveis pela formação humana dos mesmos. A Arte nos humaniza nos 
modifica e sabedora da importância de se promover acesso ao conhecimento e ao fazer 
artísticos, a Prefeitura de lbitinga, que sofre com a falta de espaços e não oferece cursos 
regulares de arte só oficinas esporádicas conseguidas através da Secretaria de Cultura do Estado 
e outros órgãos; não possui um teatro e nem salas disponíveis e adequadas para fins 
educacionais artísticos, não conta com infraestrutura estatal para a formação e difusão cultural 
no município e isso tudo somado ainda ao contingente existente de cidadãos sem poder 
aquisitivo, em situação de vulnerabilidade social, que não possuem condições de acesso a 
escolas particulares, mas que são interessados em participar de oficinas, cursos e atuar em 
atividades e grupos culturais e são simplesmente desamparados, abandonados pela sociedade. 
Consciente desses percalços a Prefeitura se vê obrigada a terceirizar esse setor e a ASSAR! 
preenche todas essas lacunas atendendo a demanda existente de indivíduos de baixa renda 
interessados no fazer artístico. Graças a sua diversidade de cursos e projetos nas diferentes 
linguagens da arte (Música, Teatro, Dança e Artes Visuais), promove ações culturais e\ ( 
educacionais de qualidade, suprindo muitos dos hiatos existentes nessa área de atuação na nossa l).6 
cidade, dessa maneira minimizando as responsabilidades e deveres do Município com a 
sociedade. A ASSARI oferece espetáculos, eventos e dezenas de cursos que vão de encontro 
aos desejos e aspirações dos menos favorecidos, hoje seu quadro está em 644 sócios assistidos 
diretos, que encontram na Escola de Ensino Artístico Prof. Nivaldo Ferreira de Oliveira ou nos 
projetos da entidade uma formação de qualidade ministrada por profissionais capacitados, 
comprometidos e engajados com a filosofia da Assari estabelecida desde a sua fundação. 
Alcança ainda um público expressivo nos seus eventos comunitários (conforme tabela - Agenda 
2019 - anexa). Vem ao longo desses 43 anos de voluntarismo e altruísmo dedicados à 
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construção do saber cultural e artístico da nossa comunidade, promovendo e fomentando 
Cultura e Arte, cujos resultados são comprovados pela formação artística de milhares de 
indivíduos durante a sua existência, gerando um contingente expressivo de profissionais que 
atuam na área. Para viabilizar seus projetos buscou junto à Prefeitura Municipal uma parceria 
através de convênio e assim, graças a esse recurso, a mais de 40 anos vem cumprindo seus 
compromissos transformando seus objetivos em realidade e desta forma colaborando com a 
prefeitura no cumprimento de seus deveres proporcionando ao povo o que lhe é direito, uma 
educação diferenciada e culturalmente enriquecedora assegurada pela constituição. 

A aprendizagem artística envolve, portanto, um conjunto de diferentes tipos de 
conhecimentos, que visam à criação de significações, exercitando fundamentalmente a 
constante possibilidade de transformação do ser humano. Além disso, encarar a arte como 
produção de significações que se transformam no tempo e no espaço permite contextualizar a 
época em que se vive na sua relação com as demais. (PCNs- Arte, 1998, p.32 e 33) 

3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

Existe a necessidade de fomentar, promover e desenvolver cultura ao cidadão ibitinguense, nesse 
sentido propiciar o acesso da comunidade de baixa renda à cursos e oficinas de qualidade, com 
profissionais capacitados para esse fim. Levar este cidadão ao contato com a Arte e suas linguagens: 
música, dança, teatro e artes visuais. Tendo ainda a responsabilidade, devido a sua condição de 
Estância Turística, promover apresentações musicais, folclóricas, teatrais gratuitas à população e 
aos visitantes que vem para conhecer ou para adquirir nossos produtos, expandindo e impulsionando 
o comércio e a indústria local e a sua tradição. 

4. Abrangência Geográfica 
Município paulista com 689,391 km2

, situado a 360 km da capital com uma população de 53.158 
habitantes segundo o senso IBGE 2014. 

5. Objetivos do Projeto 
5.1. Objetivo Geral 

Propiciar as mais diferentes formas de aprendizado, resgate, perpetuação e ampliação do 
bem patrimonial elaborando, desenvolvendo e promovendo cursos livres de música teatro 

' ' dança e artes visuais à crianças, jovens e adultos, que somam hoje 644 associados. 
Fomentando cultura, formando cidadãos com repertório cultural amplo, valores éticos 
consolidados e atitudes positivas diante da vida e da sociedade de modo a atender o 
pressuposto básico que norteia nosso trabalho: a arte como princípio fundamental e 
formador do homem em meio ao mundo. Para tanto, o trabalho pedagógico prioriza o 
desenvolvimento das competências e habilidades, de modo a formar indivíduos J e 
protagonistas, com sentido de liderança, autoria, autonomia, assertividade e ~ 
responsabilidade social e cultural na busca da corporeidade e da eficiência. 

Apenas um ensino criador, que favoreça a integração entre a aprendizagem racional e estética 
dos alunos, poderá contribuir para o exercício conjunto complementar da razão e do sonho, no 
qual conhecer é também maravilhar-se, divertir-se, brincar com o desconhecido, arriscar 
hipóteses ousadas, trabalhar duro, esforçar-se e alegrar-se com descobertas. (PCNs- Arte, 
1998, p. 32 e 33) 

5.2. Objetivo(s) Específico(s) 
5.2.1 Comuns a todos os cursos 
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• Atender 644 alunos, de 3 a 85 anos, muitos em situação de vulnerabilidade social, com 
aulas de música, teatro, dança e artes visuais; 

• Propiciar diferentes oportunidades de aprendizado, nos mais diversos espaços e nas 
mais variadas manifestações artísticas; 

• Estimular o aprender através de pesquisas que resgatem e perpetuem a história de 

nosso povo; 
• Oferecer atividades diferenciadas incentivando a participação semanal em 1 

hora/atividade de aprendizado ou mais (em outro curso afim), em ensaios e em estudos 

monitorados; 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Promover a percepção, o conhecimento e o respeito às diversidades artístico-culturais; 
Valorizar as formas de expressão artística da região, do estado e do país; 
Estimular a apreciação, o gosto, o estudo com ênfase à produção artística brasileira; 
Oferecer aos alunos possibilidades de sondagem de gostos e aptidões artísticas; 
Destacar nomes de vultos artísticos brasileiros, pesquisando, estudando, executando e 

encenando obras e repertórios; 
Promover a formação de conjuntos, bandas, grupos e companhias; 
Desenvolver ações que promovam a interdisciplinaridade e transversalidade de temas e 
enfoques contextualizados; 
Traçar e articular as mais diversas formas de parceria com a comunidade escolar e com 
a comunidade como um todo; 
Buscar nas mais diferentes práticas metodológicas as ferramentas necessárias o efetivo 
aprendizado; 
Fomentar situações de aprendizado através de mecanismos que ultrapassem as paredes 
da sala de aula e os muros da escola; 

Atender o aluno de modo a respeitar sua história de vida e patrimônio cultural, com 
vistas a crescimento, de acordo com sua vivência e experiência; 

Participar e interagir com todos os organismos que promovam o saber calcado na 
experiência artística, sejam congressos, associações, revistas, meios de 
telecomunicações etc.; 

• Criar momentos de performances e apresentações ao longo de todo o ano letivo 
promovendo ações que ampliem o acesso aos conteúdos desenvolvidos no projeto à 
comunidade sob a forma de concertos e ensaios abertqs a serem desenvolvidos no 
próprio teatro; 

• Produzir dois festivais anuais para os alunos no intuito de promover a integração destes 
jovens com artistas convidados consolidados no cenário cultural, com os profissionais 
da Orquestra e da Escola. º 

• Oportunizar ações que desenvolvam conjuntamente propostas plásticas, cênicas e t-2 
musicais em tomo de temáticas que enriqueçam o processo educativo dos alunos e das' 
famílias atendidas; 

• Oferecer situações pedagógicas que promovam o desenvolvimento de habilidades 
fundamentais para a atividade artísticas bem como o espírito de equipe e a 
socialização. 

• Desenvolver habilidades artísticas realizando atividades de performance no Teatro da 
ASSAR! (concertos, recitais, apresentações teatrais e de dança) e ainda participação 
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em shows, eventos, programas de rádio e televisão, gravações promovidas por outras 
entidades e instituições; 

• Proporcionar ao público anual de 21.553 atendidos indiretamente (Agenda de Eventos 
2019 anexa) o acesso à cultura e aos beneficios da atividade artística, para o 

desenvolvimento humano. 

5.2.2. Das Modalidades de Cursos oferecidos: 
1. Os Cursos de MUSICALIZAÇÃO, TEATRO INFANTIL e BABY CLASS 

tem por objetivo promover a formação musical, expressão cênica e corporal 
respectivamente das crianças compreendendo como atividade de iniciação, em 
caráter obrigatório para dar prosseguimento a qualquer curso de música, de teatro 
ou de corpo/dança; eles envolvem o fazer artístico descompromissado, o contato 
com a arte através de exercícios de psicomotricidade e de maneira recreacional, é 
um poderoso instrumento de desenvolvimento da sensibilidade e das qualidades 
como: a concentração, a coordenação motora, a socialização, a acuidade auditiva, 
o respeito a si próprio e ao grupo, a destreza do raciocínio, a disciplina pessoal, o 
equilíbrio emocional e inúmeros outros atributos que colaboram na formação do 

indivíduo. 
2. Os CURSOS LIVRES têm por objetivo o desenvolvimento da educação em arte, 

a promoção de difusão cultural, visando à melhoria da produção artística, o 
enriquecimento curricular e a requalificação do artista. As proposições para essas 
atividades são precedidas de reflexão sobre sua significação e relevância para 
atendimento às demandas específicas da comunidade. 

3. As ATIVIDADES DE CONJUNTO: têm por objetivo potencializar e inovar 
práticas artísticas e conteúdos desenvolvidos na ASSAR!, incrementado a 
produção artística e cultural. 

4. Os PROJETOS: são intervenções planejadas com vistas à melhoria, adequações 
ou correções de situações identificadas. Possui objetivos especificados por meio 
de metas e situados em um período de tempo e espaço pré-estabelecido ou não 
(projetos anexos). 

5. As OFICINAS: Complementar a formação das pessoas interessadas e atender a 
demandas específicas da comunidade. 

6. PROJETO: "TERCEIRIZANDO A ARTE": Promover aos indivíduos da 3ª 
idade terapias alternativas (danças circulares, biodança, expressão e consciência 
corporal, acompanhamento psicomotor e exercícios de neurociência), atividades 
artísticas (teatro, dança, canto, música, artes plásticas, poesia e artesanato); 
proporcionar ainda acesso à cultura e ao lazer a esta população especial. 

Um do• objetivo• do =ino fundamental queº' aluno• ••iam capaz<" de utilim"" diferente• ld 
linguagens - verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal - como meio para i< 
produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em 
contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. 
(Parâmetros Curriculares Nacionais - 1998) 

6. Beneficiários - público alvo a ser abrangido 
São associados os indivíduos de 3 a 85 anos, em situação de vulnerabilidade social, pois para a 
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arte não existe diferenças, não existem barreiras que impeça, não existe preconceito, todos na 
arte são iguais, podem ter personalidade, estilo próprio; na Arte os defeitos fazem a busca 
acontecer, são eles que produzem questionamentos pessoais e é o que realmente diferencia o 
artista do ser humano "normal", é a forma com que lida com os defeitos e com as diferenças. 

6.1. Beneficiários Diretos 
Nº total de beneficiários diretos (alunos) atendidos: 644 (listas e relatórios anexos) 

6.2. Beneficiários Indiretos: São aqueles atingidos através das atividades do fazer artístico que 
envolvem 66 associados voluntários que desenvolvem projetos específicos culturais: Orquestra 
de Viola Caipira, Grupo de Seresta, Banda Fantoch, Grupo Parafolclórico, Cia. Teatral Ametsis 

e Baile para 3ª Idade. (conforme lista anexa) 

Nº de beneficiários indiretos (público e familiares) atendidos: 21.553 (Tabela - Agenda 

de Eventos/19 anexa) 

7. Metodologia 
[ ... ] o aluno poderá desenvolver sua competência estética e artística nas diversas modalidades 
da área de Arte (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), tanto para produzir trabalhos pessoais 
e grupais quanto para que possa, progressivamente, apreciar, desfrutar, valorizar e julgar os 
bens artísticos de distintos povos e culturas produzidos ao longo da história e na 
contemporaneidade. (PCNs Arte 1998) 

O compromisso com o projeto pedagógico da ASSAR! de Educar em Arte (para todas as 

linguagens e idades) o contingente de 644 associados, :frequentes, vinculados à Escola de Ensino 

Artísticos Prof. Nivaldo Ferreira de Oliveira, exige um competente trabalho docente, o professor 
terá de entrelaçar a prática, a teoria artística e o conhecimento estético à consistentes propostas 
didáticas/educacionais. Em síntese, é preciso pensar Arte, fazer Arte, refletir sobre Arte e saber ser 
professor de arte. 
Acreditamos que ao permitir que crianças e jovens não apenas conheçam as manifestações culturais 
da humanidade e da sociedade em que estão inseridas, mas também soltem a imaginação e 
desenvolvam a criatividade, utilizando todos os equipamentos e ferramentas à sua disposição, 
estaremos coadunando com as mais novas vertentes do ensino de Arte, e isso calcado no tripé: 
produção, apreciação artística e a reflexão. 

Como defendem os próprios PCNs - Artes, 1998: É papel da escola "ensinar a produção 
histórica e social da arte e, ao mesmo tempo, garantir ao aluno a liberdade de imaginar e 
edificar propostas artísticas pessoais ou grupais com base em intenções próprias". ~ 

Os Cursos de Música, Teatro, Canto, Dança e Artes Visuais oferecidos são divididos em módulos 
que o aluno, de acordo com o seu ritmo e desempenho, vai vencendo ao longo dos semestres. São 
desenvolvidos em forma de ciclos de aprendizagem (apostilados ou não): 

1. Ciclo Inicial (obrigatório para crianças de 3 a 11 anos) - Musicalização, Teatro 
Infantil e Baby Class (Duração de até 3 anos, vai depender da idade do aluno, pois a 
idade inicial para o ciclo básico é de 12 anos, mas algumas exceções poderão 
acontecer levando em conta o desempenho do aluno); 

II. Ciclo Básico (acima de 12 anos) 
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III. Ciclo Intermediário 
IV. Ciclo Avançado 

Os alunos são agrupados por faixa etária conforme o curso que foi matriculado: de 3 
a 6 anos, de 7 a llanos, de 12 a 15 anos, de 15 à idade adulta e alguns cursos são 

direcionados à 3ª idade. 
Os conteúdos das disciplinas serão formulados de acordo com os objetivos 
específicos e com as ementas de cada curso ( ementário anexo), e ministrados através 
de aulas práticas e teóricas, com abordagem Triangular, apostiladas ou não, 
enfatizando a pesquisa individual, buscando a construção das competências, que 
serão desenvolvidas através de conhecimentos adquiridos dos conteúdos específicos 
de cada modalidade, somados a parte prática que levará o aluno a aprimorar a técnica 
e desta forma adquirir habilidade motora necessária para executar o instrumento ou a 

voz no caso da música, o corpo e sua expressão no caso do teatro e da dança e por 
último enriqueceremos este processo de significados e significantes estéticos da Arte 
através da participação em debates com artistas, visitas à museus, vídeos, filmes e 
áudios, saraus, recitais de música e espetáculos de dança e teatro; assim realizando os 
três aspectos da tríade: o fazer artístico (produção), a contextualização (história e 

tempo) e a leitura significativa da obra (Reflexão). 
O Espaço vivencial constituirá parceiro mediador no processo de ensino 
aprendizagem com salas de aula ambientadas de acordo com a linguagem 
artística, facilitando a aprendizagem (sala de teclado, de bateria, de canto, de dança, 
teatro e etc.). 
Oficialmente a Escola organiza um evento expressivo anual: O Festival de Final de 
Ano, onde o aluno tem a oportunidade de vivenciar o fazer artístico testando suas 
habilidades e conhecimentos adquiridos durante sua estada na associação, seu 
crescimento, sua maturidade expressiva através de atitudes positivas diante da plateia 
e das dificuldades técnicas durante a apresentação. 

O aluno, em situações de aprendizagem, precisa ser convidado a se exercitar nas 
práticas de aprendera ver, observar, ouvir, atuar, tocar e refletir sobre elas. (PCNs 
Artes-1997) 

A Escola oferece à população seus serviços educacionais divididos em cmco (5) 

modalidades: ~ 
I. Os ~OS 1-ilVRES As proposições para essas atividades são precedidas de reflexão 

sobre sua significação e relevância para atendimento às demandas específicas da 
comunidade. 

li. As - ão entendidas como ambiente de aprendizagem que priorizam o fazer, a 
vivência de situações práticas, são atividades de curta duração, que visam o 
desenvolvimento de habilidades e competências em Música, Teatro, Dança e Artes 
Visuais. 
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III. Os ~ OOC.lAIS de Musicalização, Teatro Infantil e Baby Class eles envolvem o 
fazer artístico descompromissado, o contato com a arte através de exercícios de 
psicomotricidade e de maneira recreacional, é um poderoso instrumento que 
desenvolvimento da sensibilidade e das qualidades como: a concentração, a coordenação 
motora, a socialização, a acuidade auditiva, o respeito a si próprio e ao grupo, a destreza 
do raciocínio, a disciplina pessoal, o equilíbrio emocional e inúmeros outros atributos 

que colaboram na formação do indivíduo. 
IV. A A- D O envolvendo grupos de alunos coordenados por um 

professor/Educador têm por objetivo o fazer artístico, potencializar e inovar as práticas 
artísticas e conteúdos desenvolvidos na ASSARI, incrementado a produção artística e 

cultural. 
V. Os PRO são intervenções planejadas com vistas à melhoria, adequações ou 

correções de situações identificadas. As ações de um projeto são subdivididas em 
atividades, que visam alcançar objetivos, especificados por meio de metas e situados em 

um período de tempo e espaço pré-estabelecido ou não. 

Atualmente são desenvolvidos e oferecidos pela Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira vinte e quatro (20) Cursos Livres, quinze (15) Projetos 
que acontecem fora da ASSARI atingindo assim um grupo muito maior da nossa 
comunidade levando conhecimento e cultura à outras instituições que atendem 
públicos específicos, seja de cunho educacional ou assistencialista e seis ( 6) Projetos 
de Atividade de Conjunto, quatro (4) Oficinas e quatro (4) Cursos Iniciais infantil 
com temas e áreas variados mantidos pela instituição dentro da sede. A carga horária 
total de cada modalidade será específica de acordo com o curso levando em conta os 
aspectos pedagógicos de cada linguagem, o tipo de abordagem e o desenvolvimento 
e desempenho do aluno. Conforme tabela de modalidades de cursos abaixo: 

MODALIDADES DE CURSOS Carga Horária (1 h/a =50 min.) 

CURSOS LIVRES 
Nºde Total de horas 

semestres aulas (h/a) 
Semanal 

Violão Clássico (3 etapas) 6 144 1 h/a 

Violão Popular (3 etapas) 4 96 1 h/a 

Viola Caipira (3 etapas) 6 144 1 h/a 

Teclado (3 etapas) 4 96 1 h/a 

Cursos Bateria e Percussão 2 48 1 h/a 

de Música: Canto e Técnica Vocal (3 etapas) 2 48 1 h/a 

Canto Coral - 3ª idade 2 48 1 h/a 

Guitarra (3 etapas) 4 96 1 h/a 

Contrabaixo (3 etapas) 4 96 1 h/a 

Cursos 
Teatro Básico e para não atores 2 96 2 h/a 

de Teatro: 
Teatro Infanto-juvenil 2 96 2 h/a 

Teatro Avançado 2 96 2 h/a 
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Cursos 
de Dança e 
Corpo: 

Cursos 
diferenciados 
mantidos pela 
Associação 

Cursos com 
temas e áreas 
variados 

Expressão Corporal 

Dança Folclórica 

Dança de Salão - 3ª Idade 

Malabares 

Ballet Clássico (3 etapas) 

Desenho de História em Quadrinhos 

Artesanato em geral 
Pintura em Tela 
Poesia: "Processo de Criação" 

Informática para 3ª idade 

CURSOS INICIAIS 

Música, 
Teatro e 
Dança 

Musicalização Infantil 

Teatro Infantil 

Baby Class 

Contação de História para crianças 

ATIVIDADES DE CONJUNTO 

Música, 
Teatro e 
Dança 

Contação de 
História 

Musicalização 

Cia. de Teatro Infantil 

Cia de Teatro Amador 

Técnica de Conjunto e Banda 

Grupo Folclórico "Corpo Brincante" 

Grupo de "Seresta" 

Orquestra de Viola Caipira 

"Quem Conta Um Conto Aumenta Um 
Ponto" - destinado às Escolas das Redes 
Municipal, Estadual e Entidades 
assistidas por convênio ou não. As 
apresentações são agendadas através de 
oficio. (conforme oficios anexos) 
"Musicalizando os Pequeninos" -
Destinado às Escolas e Creches 
Municipais e Entidades assistidas por 
convênio ou não. Agenda através de 
oficio. 

PROJETOS COM PARCERIAS 

MUSICALIZAÇAO: "Um processo de construção do 
conhecimento" Parceria com a Associação Filantrópica 
Casa do Caminho Francisco de Assis. - Relatório Anual 
(anexo) Finaliza em dezembro de 19 

2 

2 

2 

8 
4 

1 

1 

1 

Nºde 
semestres 

2a6 

2a4 

2a6 
2a4 

Nºde 
semestres 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Nºde 
, ' semestres 

2 

48 

96 
48 

24 

192 

96 
60 
60 

48 

24 
48 

24 

Total de horas 
aulas (b/a) 

48 a 144 

96 a 192 

48 a 144 

48 a 144 

Total de horas 

48 

96 
96 

96 
48 

48 

32 por mês 

08 por mês 

Total 
de 

horas 

66 

Semanal 

2 h/a 

1 h/a 

2 h/a 

1 h/a 

1 h/a 

1 h/a 

1 h/a 

3 h/a 
3 h/a 

1 h/a 
2 h/a 

Ih/a 

Semanal 

1 h/a 

2 h/a 

1 h/a 

1 h/a 

Semanal 

1 h/a 

2 h/a 

2 h/a 

2 h/a 

1 h/a 

1 h/a 

8h 

2h 

Total 
de 

atendidos 

32 
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TEA~ "O Corpo e o processo cognitivo" Parceria 
com a Associação Filantrópica Casa do Caminho 2 
Francisco de Assis. Relatório Anual (anexo). Finaliza em 

66 2h/a 25 

dezembro de 19 
CONTAÇAO DE HISTO&IA!- "Quem Conta Um Conto 
Aumenta Um Ponto" - Parceria com o CRIARTE -
Centro de Recuperação e Inserção do Adolescente para 2 48 1 h/a 55 

Recondução ao Trabalho e Educação. - Relatório Anual 
(anexo) Finaliza em dezembro de 19 
tINGUAGENS ~TISTIC~ - "A Arte Presente no dia 
a dia da Melhor Idade" - Parceria com o Centro Dia do 02 48 1 h/a 22 

Idoso -Relatório Anual (anexo) desde 2015. 

CONTAÇÃO DE IIlSTô™ - "Quem Conta Um 
Conto Aumenta Um Ponto" -Parceria com o Centro 02 48 1 h/a 22 

Dia do Idoso - Relatório Anual (anexo) desde 2016 

CONTAÇÃO DE HISTORIA!- "Quem Conta Um 
~onto Aumenta Um Ponto" - Parceria com o Lar São 
Vicente de Paula, da Associação Senhor Bom Jesus. -

02 48 1 h/a 30 

Relatório Anual (anexo) desde 2016. 
LINGUAGENS ARTISTIC~ - "A Arte Presente no dia 
a dia da Melhor Idade" - Parceria com o Lar São 

03 
Vicente de Paula, da Associação Senhor Bom Jesus -

48 1 h/a 30 

Relatório Anual (anexo) desde 2015 . 
"IA ARTE NA MELHORIA DA QUALIDADE~ 
iVIDAf' - Parceria com a CAPS-AD/lbitinga - Centro de 

02 48 1 h/a 15 
Atenção Psicossocial - Álcool e Outras Drogas -
Relatório Anual (anexo) desde 2016. 
iMUSICALIZAÇÃO: "Um processo de construção do 
conhecimento" Parceria com o Projeto CRESCER - 02 122 4h/a 300 
Relatório Anual (anexo). Finaliza em dezembro de 2019. 
"A Arte na melhoria da qqalidade de vida" -Parceria 
Beth Shalom Casa da Paz-Relatório Anual (anexo)- 02 33 Ih/a 08 
Finaliza em dezembro de 2019. 
Projeto Slackline~ "Equilíbrio e força uma conquista 
viável" - AP AE de lbitinga com o facilitador de 02 18 2h/a 23 
Slackline: Antônio Dias de Souza Filho - 1 vez por mês 

Total de atendidos pelos projetos em parceria com a Assari 562 
Total de atendidos pelos projetos na sede da Assari 82 
Total Geral de atendidos conveniados pela Escola de Artes 

644 
Prof. Nivaldo Ferreira de Oliveira 

' 

1 

Os dezesseis (16) projetos (anexos) são uma parceria da ASSARI com outras 
entidades. Treze (13) pela Escola e três (3) pela Orquestra. São elaborados e 
desenvolvidos pelos profissionais da Escola de Ensino Artístico Prof. Nivaldo 
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Ferreira de Oliveira e os componentes musicistas da Orquestra de Metais Maestro 
Ignácio Correa de Lacerda. As aulas acontecem nas sedes dessas instituições, o 
material técnico é todo disponibilizado pela ASSAR! e os materiais comuns de 
papelaria ou reutilizáveis (pet, caixa de leite etc.) são conseguidos em contrapartida 

pela outra instituição. 
A escola atende ainda doze casos de pessoas (crianças, jovens e adultos) com 
necessidades especiais: um (1) Auditivo (faz teclado há 1 ano); um (1) adulto com 
Deficiência Intelectual Moderada (faz teclado há 8 anos) e um (1) adolescente 
Deficiência Motora Fina (faz violão há 3 anos); três 3 com Síndrome de Down uma 
(1) criança (faz recreação e musicalização), uma (1) adulta (faz viola caipira há 3 
anos) e uma ( 1) adolescente (faz teatro há 2 anos); três (3) crianças Autistas (duas faz 
musicalização há 2 anos) e uma (1) (faz violão há 2 anos); Uma (1) com Porfiria 
Aguda Hereditária (faz teclado há 3 anos); uma (1) Sibilante Tópica (faz ballet há 4 

anos) e um (1) com Dislexia (Teclado). 
Para dar suporte técnico, clínico e pedagógico aos professores e educadores na 
realização dessa tarefa possui duas especialistas uma Psicomotricista e outra 
Psicopedagoga (que fazem parte do convênio e prestam esse atendimento voluntário 
conforme tabela de funcionários anexa). Esses alunos se encontram perfeitamente 
integrados em nossos grupos de estudo, não sofrem discriminação e todos atuam nas 
atividades propostas sem exceção, recebendo apoio e estímulos para conquistarem 
seu lugar no espaço e na vida. São avaliados individualmente, respeitando suas 
dificuldades e limites, pelo seu crescimento e avanços sensório-motores e intelectuais 
artísticos, dedicação, participação e desempenho realizado no decorrer do curso e de 
suas etapas. 
A Assari desenvolve desde 2015 o Projeto: "Terceirizando a Arte", dedicado aos 
indivíduos da 3ª idade, onde essa população muitas vezes esquecida poderá participar 
de diferentes atividades, pois muitas prefeituras e entidades já oferecem espaços para 
idosos praticarem atividades tisicas, com acompanhamento de especialistas e 
programas personalizados, mas nós percebemos que podemos ir além, pois não é só a 
ginástica e os exercícios fisicos que oferecem qualidade de vida, restauram a 
autoestima e reconstrói a autoimagem positiva, precisávamos urgente investir neste ~i 

setor, pois a nossa cidade possui um contingente muito grande de pessoas nesta faixa L{) 
etária e que precisam de atenção, carinho e respeito. Nesse sentido foram formatados 
alguns projetos de cursos livres e oficinas voltadas aos idosos: "Bordando 
Palavras" (Oficina de Poesia), "Cantando a Vida" (Oficina de Canto Coral), 
"Musicalizando o Coração" (percussão e voz), "Pé de Valsa" (dança de salão e 
danças circulares), "Edificando e Construindo Sonhos" (Artesanato em geral), esse 
projeto se desenvolve ao longo do ano em oficinas de curta duração onde o idoso 
circula de uma para outra vivenciando um pouco de cada linguagem para depois se 
focar na que mais o agradar. 
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Os materiais necessários para desenvolvimento e participação nos Cursos são: 
•Instrumentos Musicais: existem alguns teclados para aula que são 

disponibilizados para uso no local, mas o aluno terá que possmr o 

instrumento para poder estudar em casa; 
• Musicalização, Canto, Dança e Teatro: o material será fornecido pela 

associação, salvo a roupa e os acessórios adequados que são de 

responsabilidade do praticante; 
•Outros cursos como artesanato e artes v1sua1s: o aluno deverá trazer o 

material de acordo com a técnica a ser utilizada; 
•As apostilas (quando o curso possui) são disponibilizadas pela a associação. 

A secretaria da escola funciona de segunda à sexta das 13 às 21 horas, às quartas das 
8 às 10 h e das 13 às 21 h e aos sábados das 8 às 11 h e das 14 às 17 horas. A Escola 
por sua vez possui um horário mais amplo, pois existem cursos que acontecem fora 
do período funcional, mas a grande maioria segue o horário de atendimento ao 
público. O início das atividades e das aulas, dias letivos e dias trabalhados estão 
relacionados no Calendário Escolar/20 (anexo). 
Quanto aos CERTIFICADOS: Se necessário serão expedidos ao término de cada 
ciclo, ou ao término dos 3 ou mais ciclos, sendo que para isso o aluno deverá ter 
cumprido todo o percurso legal, ter se apresentado num dos festivais pelo menos a 
cada ano da associação, ter obtido média igual ou acima de 7,0 (sete) e 75% de 
presença em cada ciclo do curso. Deverá ser assinado pelo Presidente da ASSAR!, 
pelo Diretor ou Gestor e caberá à diretoria da Assari fazer uma ata de entrega de 
certificados, que poderá ser anual ou semestral, nessa ata deverá estar o curso e o(s) 
aluno(s) correspondente(s) ao mesmo, poderá ser feita uma única ata para todos os 
cursos de uma única vez e ela deverá ser registrada em cartório, formalizando o 
aspecto legal do certificado. 

8. Resultados Espera.dos , . . . . . _ . l.Q 
Na Escola de Ensmo Art1st1co Prof. Nivaldo Ferretra de Ohvetra sao desenvolvidos ·. 
projetos, atividades de conjunto e oficinas objetivando o desenvolvimento da 
educação artística, a promoção da difusão cultural, a inserção e atuação artística do 
aluno na comunidade, o crescimento estético pessoal e o uso da cidadania com 
sensibilidade e crítica. 
Gerar, multiplicadores de cultura comprometidos com a preservação do patrimônio 
material e imaterial da nossa cidade e região. Um indivíduo participativo capaz de 
realizar ações culturais e promover eventos artísticos de qualidade à comunidade. 
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9. Processo de Monitoramento e Avaliação 
O sistema de monitoramento e avaliação de aplicação e utilização dos devidos 
recursos recebidos pelo convênio, serão realizados de maneira intensa, sistêmica e 
diária pelo conselho fiscal da entidade, visando uma aplicação consciente, de acordo 
com as exigências legais que regem o devido acordo de convênio firmado entre a 
Associação de Artes de Ibitinga e a Prefeitura Municipal da Estância Turística de 

Ibitinga. 

9.1. Processo de Monitoramento e Avaliação (Indicadores qualitativos e quantitativos) 

Resultado(s) Indicadores Qualitativos Indicadores Quantitativos Meios de Verificação 

Depoimento dos 

Atender aos 644 Professores qualificados e associados; 

associados de capacitados; Salas Registro Fotográfico e/ou 

maneira eficiente, adequadas; Recursos Participação do associado 
artigos de jornal, ou 

proporcionando um audiovisuais; Apresentações, em 100% das atividades 
mídias online 

aprendizado palestras, peças de teatro, comprovando a 
diferenciado e de concertos, Sarais e eventos participação em eventos 

qualidade. culturais. da comunidade e no 
teatro. 

Proporcionar ao Apresentações de qualidade; 

público anual de repertório diferenciado e 

21.553 atendidos selecionado; integração entre 

indiretamente alunos e professores; contato Participação de l 00% da Depoimento de pessoas 

(Agenda de 2019 direto com um público não população lbitinguense do público, registro 

anexa) o acesso à afetivo fora do espaço durante o ano de fotográfico, artigos de 

cultura através das vivencial da Assari (ruas, apresentações e eventos jornais, ou mídias online 

apresentações dos praças, pavilhão do bordado culturais promovidos pela comprovando a 

grupos, conjuntos e e outros); enriquecimento da entidade. participação nos eventos. 

associados oriundos cultural do público; 

dos cursos, projetos e formar cidadãos 

oficinas da Escola. multiplicadores de cultura. 

Resultado( s) Indicadores Qualitativos Indicadores Quantitativos Meios de Verificação 

Contato com fazer artístico, 
desenvolvimento sensório 

motor e psicomotor (praxias 
Relatório, reuniões, 

Despertar na criança 
finas e grossas), motivação, 

Participação do associado depoimento da família e 
o gosto, o prazer e o 

desenvolvimento da 
em 100% das atividades da criança; registro 

respeito pela arte 
sensibilidade; disciplina; 

propostas; frequência, fotográfico; registro da 
através do contato 

concentração; socialização; 
assiduidade; número de ação artística realizada a 

descompro.IllÍssado 
acuidade auditiva; respeito a 

ingressantes e de cada módulo (musical, 
com as linguagens 

si próprio e ao grupo; 
concluintes; participação corporal ou objeto 

artísticas nos festivais. plástico). raciocínio lógico e estético; 
equilíbrio emocional e 

rota onismo. 

lQj 
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CURSOS LIVRES- MÚSICA 

Resultado( s) Indicadores Qualitativos Indicadores Quantitativos Meios de Verificação 

Capacitar e habilitar Participação; motivação; Participação do associado 
Depoimento dos 

o associado no disciplina; comportamento em 100% das atividades 
associados; 

instrumento propositivo; atuar com propostas; frequência e 
relatório dos educadores; 

escolhido, visando à protagonismo na música; assiduidade; 
reuniões; avaliações; 

melhoria da Aquisição de novos desempenho (grau) obtido 
certificado; registro da 

produção artística, o conhecimentos; interação e nos trabalhos de avaliação 
ação artística realizada a 

enriquecimento espírito de conjunto; de cada módulo; número de 
cada módulo; registro 

cultural e a autonomia com o ingressantes e de 
fotográfico e/ou artigos 

requalificação instrumento. Capacidade de concluintes. 
de jornais, ou mídias 

profissional. se apresentar em público. online. 

CURSOS LIVRES-TEATRO 

Resultado(s) Indicadores Qualitativos Indicadores Quantitativos Meios de Verificação 

v---Çapacitar e habilitar 
Participação; motivação; Participação do associado Depoimento dos 

disciplina; comportamento em 100% das atividades 
o associado a propositivo; atuar com propostas e nos Grupo de 

associados; 

expressar-se vocal e protagonismo na vida e no Teatro Amador, Seresta, 
apresentações no palco; 

corporalmente com palco; aquisição de novos Grupo Parafolclórico; 
relatório dos educadores; 

desenvoltura e conhecimentos; interação e frequência e assiduidade; 
reuniões; avaliações e 

autonomia, visando auto avaliação; 
à melhoria da 

espírito de conjunto; desempenho (grau) obtido 
certificado; registro 

produção artística e 
desenvoltura, autonomia e nos trabalhos de avaliação fotográfico e/ou artigos 
percepção corporal e vocal; de cada módulo; número de 

a requalificação capacidade de se apresentar ingressantes e de 
de jornais, ou mídias 

profissional. online. 
em público. concluintes. 

CURSOS LIVRES- DANÇA (FOLCLÓRICA, BALLET E DANÇA CONTEMPORÂNEA) 

Resultado(s) Indicadores Qualitativos Indicadores Quantitativos Meios de Verificação 

Capacitar e habilitar Participação; motivação; 
Participação do associado 

o associado a postura corporal; disciplina; 
em 100% das atividades 

Apresentações realizadas; 
expressar-se com comportamento propositivo; 

propostas e no Grupo 
relatório; reuniões; 

~ desenvoltura e atuar com protagonismo; 
Parafolclórico; frequência e 

avaliações e auto 
autonomia; aquisição de novos avaliação; certificado; 

enriquecimento conhecimentos; desenvoltura, 
assiduidade; desempenho 

registro fotográfico e/ou 
cultural e a autonomia e percepção 

(grau) obtido nos trabalhos 
artigos de jornais, ou 

requalificação corporal; capacidade de se 
de avaliação de cada 

mídias online; lista de 
profissional. apresentar em público. 

módulo; número de 
presença 

ingressantes e concluintes. 

CURSOS LIVRES - ARTES VISUAIS 

Resultado( s) Indicadores Qualitativos Indicadores Quantitativos Meios de Verificação 

Capacitar e habilitar Depoimento dos 
o aluno a expressar- Participação do associado associados; 

se através de 
Participação; motivação; 

em 100% das atividades reuniões; relatório dos 
diferentes materiais disciplina; comportamento 

propostas; frequência e educadores; avaliações e 
com desenvoltura e 

propositivo; protagonismo; 
assiduidade; desempenho auto avaliação; 

autonomia, melhoria 
aquisição de novos 

(grau) obtido nos trabalhos certificado; exposição de 
da produção artística, 

conhecimentos; desenvoltura, 
de avaliação de cada trabalhos; registro 

o enriquecimento 
autonomia; autoria. 

módulo; número de fotográfico e/ou artigos 
cultural e a requa- ingressantes e de de jornais, ou mídias 

lificação profissional. concluintes. online. 

1 

1 

1 
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PROJETO: "TERCEIRIZANDO A ARTE" 

Resultado(s) 

Atender os 
envolvidos de 

maneira efetiva com 
apoio psicomotor, 

emocional e artístico 
e acesso à cultura e 

ao lazer. 

Resultado( s) 

Atender efetivamente 
as demandas 

específicas da 
comunidade 

complementando a 
formação dos 

interessados no 
desenvolvimento das 

habilidades e 
competências nas 

diversas linguagens 
da arte. 

Indicadores Qualitativos 

Participação; motivação; 
disciplina; recuperação da 
autoestima; qualidade de 

vida; protagonismo; 
aquisição de novos 

conhecimentos; autonomia e 
empreendedorismo. 

Indicadores Qualitativos 

Participação; motivação; 
disciplina; comportamento 

propositivo; atuar com 
protagonismo na linguagem 

escolhida; 
aquisição de novos 

conhecimentos; interação e 
espírito de conjunto; 

autonomia e 
empreendedorismo. 

ATIVIDADES DE CONJUNTO 

Resultado( s) Indicadores Qualitativos 

Participação; motivação; 
disciplina; comportamento 

propositivo; atuar com 
Potencializar, inovar, 

protagonismo na vida e na 
investir e nas 

arte; aquisição de novos 
produções artísticas e 

conhecimentos; interação e 
culturais da entidade. espírito de conjunto; trabalho 

em equipe; desenvoltura, 
autonomia e percepção 

estética. 

PROJETOS COM PARCERIA 

Resultado( s) Indicadores Qualitativos 

Obter êxito nas 
intervenções de 

Acesso à arte e suas 
linguagens; atividades 

situações 
diversificadas e prazerosas; 

identificadas e 
desenvolvidas em 

complementar currículo; 

outra entidade. enriquecer conteúdos; suprir 
deficiências; recursos 

financeiros. 

Indicadores Quantitativos 

Participação do associado 
em 100% das atividades 
propostas; frequência e 
assiduidade; número de 

ingressantes e de 
concluintes. 

Indicadores Quantitativos 

Participação do associado 
em 100% das atividades 
propostas; frequência e 

assiduidade; desempenho 
(grau) obtido nos trabalhos 

de avaliação; número de 
ingressantes e de 

concluintes. 

Indicadores Quantitativos 

Participação do associado 
em 100% das atividades 
propostas; frequência e 

assiduidade; desempenho 
(grau) obtido nas 

apresentações; número de 
ingressantes e de 

concluintes. 

Indicadores Quantitativos 

Participação do participante 
em 100% das atividades 
propostas; frequência e 

assiduidade; Desempenho 
(grau) obtido nos trabalhos 

de avaliação de cada 
módulo; número de 

ingressantes e de 
concluintes. 

Meios de Verificação 

Depoimento dos alunos; 
reuniões; relatório dos 

educadores; avaliações e 
auto avaliação; 

certificado; apresentações 
e exposições de trabalhos; 
registro fotográfico e/ou 

artigos de jornais, ou 
mídias online. 

Meios de Verificação 

Depoimento dos 
participantes; 

reuniões; relatório dos 
educadores; avaliações e 

auto avaliação; 
certificado; exposição de 

trabalhos; registro 
fotográfico e/ou artigos 

de jornais, ou mídias 
online. 

Meios de Verificação 

Apresentações e 
depoimento dos 

participantes e do 
público; avaliações e auto 

avaliação; certificado; 
registro fotográfico e/ou 

artigos de jornais, ou 
mídias online. 

Meios de Verificação 

Depoimento dos 
participantes; reuniões; 

relatório dos educadores; 
avaliações e 

autoavaliação; registro 
fotográfico e/ou artigos 
de jornais, ou mídias 

online. 

1 

~ 
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1 O. Recursos Humanos: 

Formação ProfJSSional Nºde Vinculo 

(cargo) 
Função no Projeto horas (CLT, prestador 

semanal serviços, ....... ) 
Graduada em Pedagogia Presidente ---- Voluntário 

Diretora da Escola 06 Voluntário 

Pós Graduada em Arqueologia e Cultura, Gestora 14 Acúmulo de Cargo 
Didática do Ensino Superior e Professora e Diretora de 06 CLT 
Psicomotricidade; Graduada em Artes Teatro, Musicalização, 
Cênicas e Design; Formação em Teatro, Dança, Artesanato e 
Ballet Clássico, Moderno, Pintura e Poesia. 

, Contemporâneo, Dança Folclórica e Psicomotricista 01 Voluntário 
Musicalização (piano). 
Graduada em Licenciatura em Educação Educadora Musical - 20 CLT 
Musical e Pedagogia. Formação em Teclado e Musicalização 
Teclado, Musicalização. 
Pós Graduada e graduada em Artes Educadora Musical - 10 CLT 
Plásticas com formação em Teclado. teclado 
Formação em Violão, Guitarra e Coral. Educador Musical 10 CLT 

Formação Técnica em Violão, Viola Educador Musical - Violão 20 CLT 
Caipira e Coral. e Viola Caipira 
Pós Graduada em Contação de História, Psicopedagoga 01 Voluntário 
Psicopedagogia e Graduada em Professora e Contadora de 20 CLT 
Pedagogia com formação em Contação de História 
História, Canto e Ukulele. 
Formação em Bateria, Percussão e Cajón. Educador Musical de 10 CLT 

Bateria e Percussão 
Eletricista e Sonotécnico Profissional com Técnico de Palco 14 CLT 

~ 

formação em Circo e Malabares (Eletricista e Sonotécnico) 
e de Educador Auxiliar, de 
Malabares e Bonequeiro. 

Graduando em Artes Plásticas, Ator Educador Substituto: 26 CLT 
Profissional com formação em Teatro Musicalização e Artes 
Técnico, Violão, Contrabaixo e Canto. Cênicas e Recepcionista 

Graduado em Turismo, Ator Profissional Educador em Artes Cênicas 06 Voluntário 
com formação em Teatro Técnico, Canto 
e Dança. 
Graduada em Educação Física e Professora de Dança de 02 Voluntário 
Matemática com formação em Dança e Salão e Dançamix 
Dança de Salão. 
Formação em Desenho Artístico, Professor de Desenho 02 Voluntário 
Ilustração e História em Quadrinhos. Artístico e História em 

Quadrinhos 
Graduando em Artes Plásticas, Ator Educador em Artes Cênicas 06 Voluntário 
Profissional com formação em Teatro e Canto para Musical 
Técnico, Violão, Guitarra e Canto. 
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11. Cronograma de Execução do Projeto 

Plano de Trabalho Anual 

J F s o N 
A E M A M J J A E u o 
N V A B A u u G T T V 
E E R R 1 N L o E u E 

Atividades/Mês R ç 1 o H H s M B M 
R E o L o o T B R B 
o o R o R 

R o o 
o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
. -~ Assinatura do termo de fomento 

Matrículas dos Associados 
Reuniões de Diretoria (D) e Pedagógicas 

Avaliação Geral da Instituição e da Escola 

Apresentações em Eventos 

Cursos Livres 

Projetos e Oficinas 
Atividades de conjunto 
Cursos Iniciais 
Festival Anual 

Bazar Beneficente 

Feira do Bordado 

12. Referências Bibliográficas: 
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BRASIL. PCN -Artes volume 06. http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/arte.pdf - 11/01/2018 
___ .Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Artes. Brasília: 

MEC/SEF, 1997. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte/ Secretaria 
de Educação Fundamental. - Brasília: MEC/SEF, 1997. 130p. 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: arte - Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 116 p. http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/arte.pdf - 23/01/2018. 

Maria Dolores Ruiz Sanches 
Presidente da ASSAR! 

CPF 225.776.458-72 
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Documentos Anexos 

1- Calendário (Exercício 2020) 

2- Agenda 2019 
3- Ementário dos Cursos 
4- Relatório Anual (Exercício 2019) 
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ASSARI - Associação de Artes de lbitinga - Mantenedora 
Escola de Ensino Artístico "Prof. Nivaldo Ferreira de Oliveira" - Calendário Escolar - Exercício 2020 

Eventos 
Nº de dias Nº de dias Feriados Suspensão Férias Planejamento 

trabalhados letivos de aulas e reuniões Dias Nome e Projeto 
11 01a19 21e22 04 Dia de Reis: -- -- --

Reunião e Grupo Folclórico de Folia de Reis 
planejamento 

21 21 25 e26 22 e24 20 15 Carnaval da Saudade: Seresta --
Reunião Sábado na Praça 
Diretoria 

26 26 13 a 22 1 º Salão de Artes Plásticas -- -- --
"Duilio Galli" 

19 19 10, 11 e 21 09 e20 24 06, 07 e 08 Semana da Páscoa - Atividades --
Reunião especiais 

Pedagógica 
24 24 01 02 04 a09 Semana de comemoração interna --

Dia das Mães 
09 Seresta na Praça 

23 23 11 12 e 13 05 Cinema para 3ª Idade Centro Dia --

24 12 04 e 09 01a19 Recesso 31 03 a 12 Feira do Bordado (Pavilhão): 
Associado: Reunião Seresta c:r:. 

01a19 Diretoria Orquestra de Viola Caipira · · 
Stand de vendas e produtos artesan~~ 

03 a 12 Projeto Bandas .+::~ 
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Agosto 25 25 

Setembro 24 24 

Outubro 24 24 

Novembro 23 23 

Dezembro 17 17 

Início das atividades: 20/01/2020 
Término das atividades: 21/12/2020 
Início das aulas: 03/02/2018 
Dias trabalhados: 261 
Dias letivos: 238 

06 

07 

12 

02 e 15 

25 

14 --
Reunião 

Pedagógica 

05 -- --

10 e 31 -- --

14 6 --
Reunião 

Pedagógica 
21 a 31 21a31 19 

Reunião 
Diretoria 

03 a08 

22 
07 

24 a 29 
05 a09 

24 
21 a22 
28 a 30 

14 a20 

Semana de atividades internas 
Dia dos Pais 

Folclore (Praça): 
Grupo Folclórico de Folia de Reis 
Independência (Desfile Cívico): 
Projeto Fanfarra ASSARl/SOS. 

Projeto -Bate-Lata 
Semana do Trânsito: na Escola 

Dia das Crianças: 
Atividades na Escola e nos Projetos 

Seresta na Praça 
Bazar e Brechó Cultural 

Auto de Natal (Teatro Infantil) 
Teatro Adulto 

Semana do Natal Prefeitura: 
Orquestra 

Orquestra de Viola Caipira 
Projeto Bandas 

Seresta nas Ruas de Ibitinga 

o 
~ .. · .. 
-~· 

o 
J-1-
C .. H 
a 
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Projeto: Contação de História: O Resgate da Cultura na 
Melhor Idade" - Centro Dia do Idoso 
Contadora de Histórias Juliana Thaís de Azevedo Reame 
Projeto: "Musicalização"-Centro Dia do Idoso com o 
Maestro Geraldo Nicola 

Projeto: Contação de História: O Resgate da Cultura na 
Melhor Idade" - Asilo: Lar São Vicente de Paul 
Contadora de Histórias Juliana Thaís de Azevedo Reame 
Projeto: Linguagens Artísticas: "A Arte na melhoria da 
qualidade de vida" CAPS/AD - Centro de Atenção 
Psicossocial AD - Prof. Geraldo Nicola 
Projeto: Musicalização: "Um processo de Construção do 
conhecimento" - Casa do Caminho Francisco de Assis. 
Profs. Larissa Fernanda Justino Antônio D. de Souza Filho 
Projeto: "Musicalizando os Pequeninos". Projeto 
CRESCER com o Educador Musical Maestro Geraldo 
Nico la 
Projeto Slackline: "Equilíbrio e força uma conquista viável" 
- AP AE de lbitinga com o facilitador de Slackline: 
Antônio Dias de Souza Filho 
Projeto: Teatro e Expressão Corporal para Crianças -
Educação Infantil - Casa do Caminho Francisco de Assis 
de lbitin a. Educador Enival Jesus dos Santos 
Projeto: "Contação de História" - CRIARTE - Centro de 
Recuperação e Inserção do Adolescente para a 
Recondução ao Trabalho e a Educação - Projeto Vida. 
Contadora de Histórias Juliana T. de Azevedo Reame 

TCifalde público coin I_Jrojetos ,~~om par~erias 

10/05 - Contação de História dia das Mães 

15/09 - Inauguração do Prédio reformado do Centro Dia do Idoso. 
Apresentação dos idosos para a Prefeita e soutras celebridades. 

09/05 - Contação de História dia das Mães 

15/05 - Apresentação dos atendidos no projeto na Semana da Luta 
Antimanicomial 
26/06 - Festa Junina. A resenta ão dos atendidos no ro·eto na festa. 
17 /04 - Páscoa - Apresentação com Coelho e entrega de bombons 
10/1 O - Comemoração dia das crianças - Apresentação com palhaço e algodão 
doce; 

12/06 - Erradicação do Trabalho Infantil, Contação de História com a 
Contadora Juliana Thaís de Azevedo Reame e apresentação dos alunos 
do Pro· eto do Maestro Geraldo Nico la, ambos da Assari. 
17 /04 - Páscoa - Apresentação com Coelho e entrega de bombons 

17 /04 - Páscoa - Apresentação com Coelho e entrega de bombons 
10/1 O - Comemoração dia das crianças - Apresentação com palhaço e algodão 
doce; 

27/11 -Apresentação de final de ano e conclusão do Projeto 

40 
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Contação de História nas 
Escolas com ofício 

Profa. Juliana Thaís de Azevedo Reame 

08/02-Projeto Crescer 
20/02 - EMEI Alvaro Lipera 
01/03 -EMEI. Abigail Camargo Juliani. 
07103 - EMEI. Teresa Rodrigues Freire. 
13/03 - EMEI Rosa Monforte Camargo 
13/03 - EMEF Profa. Maria Lúcia Geretto Caldas 
14/03 - EMEI Alvaro Lipera 
03/04 - EMEI Nadir Simões Pinheiro 
05104 - EMEF Profa. Maria Lúcia Geretto Caldas 
05104 - EMEI. Profa. Abigail Camargo Juliani. 
10/04 - EMEI Profa. Teresa Rodrigues Freire 
16/04-Projeto Crescer 
02/05 - EMEI Profa. Teresa Rodrigues Freire 
08/05 - EMEI Nadir Simões Pinheiro 
08/05 - EMEF Profa. Maria Lúcia Geretto Caldas 
09105 - EMEI. Profa. Abigail Camargo Juliani. 
10/05 - EMEF Profa. Maria Lúcia Geretto Caldas 
10/05 - EMEI Rosa Monforte Camargo 
10/05-EMEI Nadir Simões Pinheiro 
15/05-EMEF Profa. Maria Lúcia Geretto Caldas 
15/05 - EMEI Nadir Simões Pinheiro 
15/05-EMEI. Profa. Nadir Monari. 
20/05 - Casa do Caminho. 
20/05 - Projeto Crescer 
22/05 - EE Profa. Josepha Maria de Oliveira Bersano 
24/05 - EMEF Profa. Maria Lúcia Geretto Caldas 

290 
112 
120 
120 
52 
106 
152 
39 
106 
125 
120 
290 
120 
24 
59 
125 
44 
52 
15 
59 
24 o ....... 
186 -· 
96 ~ 

300 
150 
44 
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Contação de História nas 
Escolas com ofício 

Profa. Juliana Thaís de Azevedo Reame 
(continuação) 

Rua Oscar de Carvalho, 51 -Jd. São José, Ibitinga/SP -CBP'. 14.940-604 
Fone: (16) 3342-2117 e (TIM) 98224-286419 

24/05 - EMEI Nadir Simões Pinheiro 
27 /05 - EMEF Profa. Maria Lúcia Geretto Caldas 
27 /05 - EMEI Nadir Simões Pinheiro 
05/06 - EMEF Profa. Maria Lúcia Geretto Caldas 
05/06 - EMEI Nadir Simões Pinheiro 
07106 - EMEI Rosa Monforte Camargo 
07 /06 - EMEI Nadir Simões Pinheiro 
19/06 - EE Profa. Josepha Maria de Oliveira Bersano 
26/06 - EMEI. Armando Tramontina. 
07 /08 - EMEI Profa. Teresa Rodrigues Freire 
07 /08 - E.M.E.I.E.F. Profa Arcângelo Martinelli. 
08/08 - EMEI Alvaro Lipera 
09/08-EMEI. Profa. Abigail Camargo Juliani. 
14/08-EMEI. Profa. Nadir Monari. 
22/08 - EMEI Alvaro Lipera 
29/08 - Projeto Crescer 
13/09 - EMEI Alvaro Lipera 
23/09 - EE Profa. Maria Aparecida dos Santos Oliveira 
02/l O - EMEI Profa. Teresa Rodrigues Freire 
03/1 O - EMEFEM Prof. Benedito Teixeira de Macedo 
04/10-EMEI. Profa. Nadir Monari. 
07 /1 O - EMEI Prof. Roberto Aparecido Massola 
07 /1 O - EMEI. Armando Tramontina. 
08/1 O - EMEI Alvaro Li pera 
09/l O - EMEIEF Delfina Gomes da Fonseca 
10/10- Projeto Crescer 
1111 O - EMEFEM Prof. Benedito Teixeira de Macedo 
3111 O- EMEFEM Prof. Benedito Teixeira de Macedo 
06/11- EE Prof. Ariovaldo da Fonseca 
12/11 - FAIBI - Faculdade de lbitinga 

total Parcial ··"- Gontaçãp dé Hístó,rfa . .. 
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"Seresta" 
Profs: Aurea Galli 
e Ivan Nogueira 
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09/03 - Cantata dia Internacional da Mulher: "Essas Mulheres". Evento organizado na Praça 
da Matriz ela Secretaria de Cultura; 

16/03 - Cantata pelas ruas do Centro. Evento organizado pela Assari com parceria da 
Secretaria Munici al de Cultura 

14/06 - Cantata Junina - Evento organizado pela ETEC. 
24/11- 8º Festival Cultural Gastronômico "Artes, Cores e Sabores" -Turismo Rural de 

lbitinga - SENSR-SP parceria com o Sindicato Rural de lbitinga. Rancho Paraíso, Clube 
Náutico Isabela. 

11112 - Pavilhão da Feira do Bordado - Confraternização das Entidades; 
14/12 - Cantata Praça- Semana "Natal na Praça" -Praça Rui Barbosa e pelas ruas de lbitinga. 

Evento romovido ela Secretaria da Cultura do Municí io . 

) ) ) 

500 

400 

200 
90 

500 público estimado 
600 público estimado 
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Banda "Fantoch" 
Prof. Tuca Barbui 

"Orquestra de Viola Caipira" 
Prof. Geraldo Nicola 

14/07 -Apresentação Feira do Bordado 
16/11 - Encontro de Bandas Juma Fest 
18/12 - Semana ''Natal na Praça" -Praça Rui Barbosa evento promovido pela Secretaria da 

Cultura do Municí io. 

24/11 - 8° Festival Cultural Gastronômico "Artes, Cores e Sabores" - SENSR-SP parceria 
com o Sindicato Rural de Ibitin a. Rancho Paraíso, Clube Náutico Isabela. 
16/12 - Semana "Natal na Praça" -Pra a Rui Barbosa Secretaria da Cultura 
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Teatro Infantil 
Profs. Aurea Galli 

01/12 -Apresentação do Musical "Cartas para Noel" no Teatro Maria José Maroti, entrada 1 k 160 

Musicalização: "Musicalizando 
os Pequeninos" 

Profa. Larissa Fernanda Justino, Enival Jesus 
doas Santos e Antônio Dias de Souza Filho 

de alimento, em prol da Casa da Sopa de Ibitinga. 

18/04 - ASSARI - Apresentação Temática - Páscoa; 
27/06 -ASSARI -Apresentação Temática- Festa Junina; 
10 e 11/08 - Apresentação Temática - Dia dos Pais-"Meu Pai E Uma Figura"; 
17 e 18/08 -Apresentação Temática Musicalização- Vídeos folclóricos e oficina; 
10/10 -Assari. Comemoração dia das crianças - Musicalização maiores - apresentação com 

Palha o e ai odão doce; 
02/12 - Apresentação de Final de Ano para os pais 

h---.-:--~-:---:--=--:--=--:--=-===-=-=-=-=-~=-=-~~ 
·······.Y ••:::<• ... •;::::· :: pJj()~'E@:l!'iil-:' . Jtjj;',~t 

Teatro 18/05 - Campanha "Faça Bonito" contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Teatro 
Profa. Aurea Galli "Vozes Fúnebres" com o grupo de teatro do curso Básico. Praça João Abrão 

Palestra WEB Bulling - Parceria MBG 
Tecnologias, e Contação de História 

08/1 O - Participação da Profa. Aurea Galli, como jurada do Festival de Dança da Rede 
Estadual, eta a Munici ai realizado no Teatro da EE Victor Maida em Ibitin a 

22 e 23/04 - EE Iracema de Oliveira Carlos e EE Maria dos Santos Oliveira 
10, 15 e 16/05 - Escola ETEC, e Lyva-Liceu Yvone Vareschi 

Juliana Thaís de Azevedo Reame 
,..,,,.....,........,,_-~-.,--+,--..,,...-,,,.--..,,,....,.,.=""'..,,.,.,..."=-"'~~--,--,~---...,..,......,....,,...,...,.,..-.,.---,~....,.--ª íf:~-

Maria Dolores R Sanches 
Presidente da ASSAR! - CPF 225.776.458-72 
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Ibitinga/SP, 03 de dezembro de 2019 

l;' '&EMENTAS . 
1, 

CANTO CORAL 

A p~ática da música vocal. ~m conjunto. Desempenho vocal: respiração, afinação, 
qualidade sonora e express1v1dade. Estudo de repertório coral a capella e/ou com 
acompanhamento instrumental. Realização de obras coral de épocas variadas. 

DANÇA FOLCLÓRICA 

Conceito de folclore, seu campo e ação. Identidade cultural; O folclore do dia-a-dia; A 
cultura popular, a cultura erudita, a cultura folclórica; Os elementos formadores do folclore 
brasileiro; Classificação dos fatos folclóricos; O folclore paulista e nacional; Folguedos 
populares, música folclórica. O folclore na cultura de massa. Danças folclóricas: danças 
que fazem parte da nossa cultura, sua região, trajes típicos, suas lendas, músicas e 
coreografia. 

HARMONIA E IMPROVISAÇÃO 

Formação de Escalas; Intervalos; Tríades; Tétrades; Dobramento e Supressão; Campo 
Harmônico; Funções Harmônicas; Extensões; Tritono; Movimentos de Substituição e 
Inserção de Acordes; Regras Harmônicas; Série Harmônica; Progressão Ilm7 V7 Imaj7; 
Cadências; Acordes Sus e Add; Acorde Diminuto; Relação entre Acordes e Escalas; 
Modos gerados pelos Campos Harmônicos Maior, Menor Natural, Menor Harmônico e 
Menor Melódico; Centros Tonais Maiores e Menores; Escalas para Acordes Dominantes 
Secundários, Substitutos e Alterados; Improviso Simétrico e Pentatônico. 

MUSICALIZAÇÃO ii 

Brincadeiras; Jogos de sensibilização; Exploração dos ruídos e sons do ambiente, do 
próprio corpo e de objetos comuns; Datas Comemorativas; Atividades rítmicas; 
Atividades auditivas; Jogos Músicas; Dramatização com Objetos Sonoros; Confecção de 
Instrumentos Musicais; Rodas Cantadas; Rotinas; Apreciação, criação e improvisação 
musical. Execução de obras através do canto e de instrumentos de percussão. Bandinha. 

TECLADO BÁSICO 

' 

1 

Princípios básicos do instrumento: Conhecimento dos recursos e topografia do tecla~o, . 
postura adequada; Procedimentos técnicos - escalas, tríades, arpejos, dedilhado; Prática , 
instrumental através de repertório para nível iniciante o aluno executará repertórios 
adequados visando o entendimento dos conceitos básicos para o desenvolvimento da 
percepção musical. Repertório básico cuja dificuldade atenda o conteúdo aprendido até o 
momento. 
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TECLADO INTERMEDIÁRIO 

Aprimoramento da técnica e da leitura no instrumento; noções de harmonia aplicada ao 
instrumento; Leitura de cifras; Execução de obras cuja dificuldade atenda o conteúdo 
aprendido até o momento. 

TECLADO AVANÇADO 

Apresentação e execução dos acordes por aproximação; Harmonização simples de 
melodias, acordes dos graus tonais. Aperfeiçoamento técnico e interpretativo, conceito de 
tom e tonalidade; tons maiores e menores; noções de funções harmônicas (tônica, 
subdominante e dominante), práticas de escalas e acordes e exercícios práticos; Aplicação 
dos conhecimentos através da execução de melodias compatíveis com o conteúdo. 

VIOLÃO BÁSICO 

Postura corporal específica e geral adequada ao violão. Conhecimento das técnicas 
específicas: afinação; mecanismos elementares de mão direita e mão esquerda; 
reconhecimento do braço do violão nas primeiras posições; noções de cifragem; padrões 
rítmicos de mão direita aplicados a progressões harmônicas elementares; Repertório 
básico cuja dificuldade atenda o conteúdo aprendido até o momento . 

VIOLÃO INTERMEDIÁRIO 

Ampliação dos conceitos técnicos essenciais; reconhecimento das regiões média e aguda 
do braço do violão; harmonização ao violão; prática de acompanhamento; Execução de 
obras cuja dificuldade atenda o conteúdo aprendido até o momento. 

VIOLÃO AVANÇADO 

Desenvolvimento dos recursos técnicos e musicais através de prática de exercícios e J 
repertório progressivo; literatura violonística; Elaboração e performance de arranjos para 1 () 
conjunto de violões; Literatura violonística; Notações alternativas; Pesquisa em práticas J...Y. · 
interpretativas; Aplicação dos conhecimentos através da execução de melodias 
compatíveis com o conteúdo. 

BATERIA E PERCUSSÃO 

Conhecimento e vivência em técnicas específicas de instrumentos de percussão de 
diferentes origens; Adaptação de diferentes peças musicais com percussão, objetos 
sonoros alternativos e instrumentos melódicos e harmônicos. Conhecimento e vivência em 
técnicas específicas de instrumentos de percussão de diferentes origens. 

Maria Dolores Ruiz Sanches 
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CANTO E TÉCNICA VOCAL BÁSICO 

A fisiologia da voz. O Aparelho Fonador; Aplicação dos elementos da fisiologia da voz 
em exercícios práticos e no repertório vocal; A saúde vocal; Exercícios de relaxamento; 
Projeção vocal e apoio; Classificação das vozes adultas; Formação de um coro em 
uníssono. 

CANTO E TÉCNICA VOCAL INTERMEDIÁRIO 

Aprimoramento do estudo da técnica vocal aplicada a repertórios variados. Formação de 
um coro em uníssono. 

CANTO E TÉCNICA VOCAL AVANÇADO 

Expressão Vocal; Controle dos elementos de dinâmica, articulação; Noções de 
interpretação musical: Prática de vocalizes; Performance. Formação de um coral. 

CONTRABAIXO BÁSICO 

História do instrumento; Partes do instrumento; Postura; Notação dos dedos; 
Posicionamento das mãos; Características do som: As notas; notas enarmônicas; As cordas 
do instrumento; Localização das notas no braço do instrumento, Afinação, Função; 
Localização do instrumento no espectro sonoro; Exercícios técnicos. 

CONTRABAIXO INTERMEDIÁRIO 

Tablatura; cifras; pentagrama; Linhas suplementares; Claves; Valores; Compassos; 
Notações; Tonalidades por sustenidos e por bemóis; Semibreve; Mínima; Semínima, 
padrão rítmico 1; Colcheia, padrão rítmico 2; Semicolcheia, padrão rítmico 3; Células 
rítmicas. 

CONTRABAIXO AVANÇADO 

Slide; Hammer-On; Pull-Off; Bend; Reverse Bend; Vibrato; Dead Notes; Palm Mute; 
Harmônicos; Tapping; Slap; Escala Maior/ Menor/Dominante/Diminuta; Escala 
Pentatônica; Escala De B lues. 

- - -
GUITARRA BÁSICO 

- - - -

História do instrumento, Partes do instrumento, Postura, Notação dos dedos, 
Posicionamento das mãos, Características do som, As notas, notas enarmônicas, As cordas 
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do instrumento, Localização das notas no braço do instrumento, Afinação, Localização do 
instrumento no espectro sonoro; Exercícios técnicos. 

GUITARRA INTERMEDIÁRIO 

Tablatura; cifras; pentagrama; Linhas suplementares; Claves; Valores; Compassos; 
Notações; Tonalidades por sustenidos e por bemóis; Semibreve; Mínima; Semínima, 
padrão rítmico 1, músicas referentes ao padrão rítmico 1; Colcheia, padrão rítmico 2, 
músicas referentes ao padrão rítmico 2; Semicolcheia, padrão rítmico 3, músicas referentes 
ao padrão rítmico 3. 

-
GUITARRA AVANÇADO ,,..... 

,_.. 
Slide; Hammer-On; Pull-Off; Bend; Reverse Bend; Vibrato; Dead Notes; Palm Mute; 

,,...-.__ Harmônicos; Tapping; Slap; Escala Maior/ Menor/Dominante/Diminuta; Escala 
r--- Pentatônica; Escala De Blues. 

,,..._ 

....... PRÁTICA DE CONJUNTO (Projeto Banda) 

,,-. 
Execução de arranjos e composições musicais em grupo, a partir das práticas e 
características musicais da turma; Escuta de si mesmo e do outro pelo exercício de tocar 
em conjunto; Adaptação dos arranjos e das execuções, de acordo com o perfil do grupo. 

,......._ 
- -

TEATRO INFANTIL 
- --.--

Brincadeiras; Jogos de integração; Jogos de sensibilização; Jogos com vendas; Expressão 
corporal: corpo, espaço, tempo, peso, esforço, locomoção e as barreiras fisicas; jogos 
dramáticos espontâneos e dirigidos; atitude dramática; jogo teatral: método Viola Spolin; 
Biablação; Fé Cênica; Dramatização com caracterização cênica e com objetos de cena; 
Pequenos esquetes, Montagem de peça, ensaio e apresentação. 

- -

TEATRO BÁSICO (Improvisação Teatral) 
~ 

Jogos de integração; Jogos de sensibilização; Jogos com vendas; jogos dramáticos 
espontâneos e dirigidos; Ação dramática; jogo teatral: método Viola Spolin; Biablação; Fé 
Cênica. Dramatização com caracterização cênica e com objetos de cena; Pequenos 
esquetes, Montagem de peça, ensaio e apresentação . 

.. - - - - . -

. EXPRESSÃO CORPORAL I 
-

O corpo como instrumento de sensação e imagem; Ação criativa; A respiração. Técnicas 
de Expressão Corporal, conscientização, treinamento e domínio corporal; O conhecimento 
do corpo; O homem e o espaço fisico; Análise dos movimentos mais simples e dos mais 
complexos; Noções gerais de anatomia e fisiologia; Correção da postura física; O corpo. 
O espaço. O tempo. O peso. O esforço. A locomoção. As barreiras fisicas. Os preconceitos 
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flsicos. O ritmo. A coordenação. A criação coletiva do movimento. A improvisação 
expressiva do movimento. 

EXPRESSÃO CORPORAL II 

O corpo como instrumento de trabalho; Ação criativa; Pesquisa da gestualidade; O ator e 
o espaço fisico do palco; Presença cênica; Postura técnica do ator; Composição cênica do 
corpo da personagem; Desenho da personagem; Trajetória do movimento; Marcação; 
Desenho de palco; A dinâmica do movimento na composição da cena; O traje e o 
movimento; A expressividade do movimento aplicado ao teatro; A plasticidade do 
movimento expressivo como suporte para a marcação; Movimentos que exprimem 
comportamentos sociais; Movimentos relacionados a pessoas e objetos; Os princípios da 
mímica e da pantomima; A construção da personagem fundamentada na expressão 
corporal. 

' TEATRO INTERMEDIÁRIO (Interpretação 1) 
\ 

Técnicas e métodos de interpretação consagrados; A ação; A imaginação; A concentração 
da atenção; O sentimento da verdade; A memória emotiva; O estado interior da criação; 
As contradições: vontade/contravontade; Contenção e controle; A palavra expressiva e a 
tônica da palavra, da frase e do texto; Noções de dicção, inflexão e justaposição; 
Construção da personagem; Criação de tipos; Gênese das personagens; O estado interior 
da criação; A perspectiva na construção da personagem; O superobjetivo e a ação direta; 
O superconsciente; Exercícios de análise das personagens a partir da leitura; Descoberta 
da estrutura da personagem dentro da peça; As circunstâncias propostas pelo texto e pela 
direção; Técnica de leitura e interpretação de textos dramáticos. 

-- ·-1 

, TEATRO AVANÇADO (Interpretação li) 

Descoberta da estrutura da personagem dentro da peça; As circunstâncias propostas pelo 
texto e pela direção; Cenas individuais e coletivas; Direção individual: monólogo; Criação 
de uma personagem do teatro grego; Criação de uma personagem de comédia; Criação de 
uma personagem do teatro moderno. Criação de uma personagem do teatro Infantil; 
Montagem de texto teatral. 

IMPB.OVISAÇÃ-0 K CRIAÇÃO E DANÇA 
- _- -

Técnicas fundamentais; Composição espacial; Noções coreográficas. Técnicas de dança wJ 
teatro: Pina Bausch; As 8 ações e as dinâmicas do Laban; Danças circulares; Danças 
folclóricas; Danças sociais; Técnica básica de dança moderna; A dança contemporânea; 
Processo estético criativo e expressivo; Improvisação e criação coreográfica. 

BABY CLASS (3 a 6 anos) 

Atividades de expressão corporal; Jogos de integração; Jogos de sensibilização; 
Brincadeiras; Movimentos em Círculos; brincadeiras e atividades de solo; Exercícios nas 
Diagonais; Utilização do espaço total da sala; Jogos com Dança; Jogos de improvisação; 
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Exercícios de Aquecimento e Alongamento; primeiros passos do Ballet; Exercícios de 
Musicalidade; Noções de ritmo; Exercícios no Centro; Datas Comemorativas Construção 
criativa das princesas através de suas emoções e valores morais; A expressão criativa da 
História das Princesas: Cinderela, Bela, Branca de Neve, Pocahontas, Ana e Elza; 
Atividades de Musicalidade, Coordenação Motora, e interação social 

BALLET INFANTIL (7a11 anos) 

Atividades de expressão corporal; Jogos de integração; Jogos de sensibilização; 
Brincadeiras; Jogos com Dança; Jogos de improvisação; Noções de ritmo; Princípios 
básicos; Exercícios de Musicalidade; Circuito; Aquecimento e Alongamento; primeiros 
passos do Ballet. Exercícios no Centro; Exercícios de repetição e composição de 
movimento; Barra, centro e exercícios nas diagonais; Datas Comemorativas. Uso do en 
dehors; Rotação externa; Membros inferiores; Verticalidade corporal; Disciplina; Leveza; 
Harmonia; Simetria; Movimento: Espaço, Tempo, Velocidade e Força; sequencias da 
técnica do ballet e consciência corporal. 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

A palavra oral (fundamentos históricos e culturais); a estética do texto oral; ouvir, contar, 
arte de contar histórias: corpo e voz do/a contador/a de histórias; as narrativas e as diferen 
leitoras; O texto, a oralidade, as imagens e as escrituras; memória e repertório; A açãc 
interação dos contadores de histórias e seus públicos. A leitura em voz alta. A relação e 
corpo/voz; usos e possibilidades em espaços de educação formal e não formal; Dinâmicc 
dramáticas; confecção de todo material necessário. 

Presidente da ASSAR! - CPF 

JJ;;)2Lv 

6/6 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 1 de 3 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - {TIM) 98201 7767 (J n 016 2 

Relatório Anual da Assari-Exercício 2019 

Este relatório apresenta as principais atividades desenvolvidas pela Assari, Associação de Artes de 
Ibitinga em 2019, bem como o resultado da avaliação realizada pela equipe de educadores funcionários 
e associados envolvidos direta e indiretamente nos projetos, no intuito de contribuir para uma 
administração eficaz e eficiente. 
A apresentação deste relatório também busca subsidiar as tomadas de decisão da Assari em relação às 
ações que serão realizadas em 2020: cursos existentes; cursos a serem implantados; projetos internos; 
projetos com parcerias; apresentações no Teatro Maria José Maroti; apresentações comunitárias; 
planejamento e execução de eventos novos; divulgação dos eventos; capitação de alunos/associados; 
lacunas culturais a serem preenchidas; dificuldades enfrentadas; diagnóstico e prognóstico 
possibilitando a leitura das dimensões do trabalho realizado. 
Salientamos, porém que esse relatório é resultado de um levantamento parcial e em determinados 
aspectos, provisório, mas poderá auxiliar próximos passos no sentido de diagnosticar dificuldades, 
entraves e necessidades para o bom desenvolvimento e adequação à demanda de indivíduos envolvidos 

- -associados ou não, bem como no cumprimento do seu papel institucional de promover, apoiar e 
dinamizar a cultura local. 

Resumo das ações realizadas em 2019: 
• Suporte artístico à artistas da nossa região; 
• Apoio aos projetos: Orquestra de Viola Caipira, Seresta, Bandas e Cia. Teatral Ametsis; 
• Continuidade dos projetos: "Fanfarra": desenvolvido no S.O.S. pelos músicos da Orquestra da 

Assari desde 2015; desenvolvidos por educadores da Assari nas instituições: "Musicalização" 
Casa do Caminho, Centro Dia do Idoso, Lar São Vicente de Paula, Projeto Crescer, Beth 
Shalon e CAPS; "Teatro Infantil": Casa do Caminho; "Contação de História": nas creches e 
escolas das redes Municipal e Estadual via oficio, no Centro dia do Idoso, no Asilo São Vicente 
de Paula, nas praças e eventos comunitários; 

• Aluguel do Teatro para companhias de teatro ou outros eventos de empresas particulares; 
• Disponibilização do teatro para uso de entidades, associações sem fins lucrativos e para os 

eventos da prefeitura: Circuito Cultural Paulista, Sesc, Virada Paulista e outros, conforme 
disponibilidade da agenda da associação; 

• Realização das atividades relacionadas às datas comemorativas: Dia de Reis Carnaval Dia da 
, , , ' ' 

Arvore, do Indio, da Mulher e dia das Mães, Lei Aurea, Aniversário da Cidade, dia do 
Padroeiro, dia dos Pais, Semana do folclore, dia da Independência, dia da Criança, Semana 
Natalina; 

• Continuação dos projetos realizados na instituição por voluntários: Curso de Desenho em 
Quadrinhos, Ballet, Dança de Salão; 

• Organização e planejamento do 1 º Salão de Artes Plásticas "Duilio Galli" que acontecerá em µ 
março de 2020. Será organizado pela Assari com parceria do Rotaract de Ibitinga; 

• Elaboração do pré-calendário e possível agenda de eventos e plano de ação para 2019, com a 
participação dos associados em assembleia geral; 

• Avaliação, replanejamento, manutenção e atualização dos cursos livres da associação nas áreas 
de música, teatro, dança e artes visuais; 

• Relação de dificuldades surgidas durante o ano de 2019, reflexão e propostas para solução e 
viabilização dos problemas; 

• Manutenção dos Projetos Ensaio Aberto para alunos do avançado e artistas da comunidade com 
o intuito de proporcionar aprimoramento e troca de experiências; e do Projeto "Música ao 
Alcance de Todos", que proporciona à alunos das redes municipais e estaduais um encontro 
com boa música e cultura através da Orquestra de Metais, Grupo "B quadro" ou da Orquestra 
de Viola Caipira; 
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3 
• Realização da Reunião Pedagógica final para definição das ações de 2020: Desenvolvimento, 

replanejamento dos existentes e redação de novos projetos para início em fevereiro/março de 
2020 "Musicalizando os Pequeninos" (de responsabilidade dos Educadores Musicais da Escola 
de Ensino Artístico Prof. Nivaldo Ferreira de Oliveira), continuará bimestral, sendo 8 (oito) 
encontros no total em cada entidade, dessa forma oportunizando a um número maior de 
instituições essa parceria, ampliando seu atendimento e proporcionando a um contingente maior 
seus beneficios. Como definido o acesso à Oficina será mediante oficio encaminhado à Assari 
pela entidade interessada, mas que para isso deverá dar a contrapartida de fornecer um auxiliar 
de sala, que não precisa ser da área de artes ou de música, para estar junto ao Profissional da 
Assari e que poderá resolver os problemas de disciplina e necessidades básicas dos educandos, 
pois já os conhece. A continuidade do Projeto Bate Lata, parceria com o CRAS 
(Responsabilidade da Orquestra de Metais); Concerto Didático Interativo que visa à formação 
de plateias mais críticas e preparadas culturalmente e isso de modo lúdico, divertido e 
prazeroso, despertando novos caminhos e diretrizes de aprendizado. Um encontro que ampliará 
horizontes e fornecerá ferramentas que auxiliaram no desenvolvimento da aquisição da 
linguagem musical e suas perspectivas levando-os à reflexão estética.); Dar andamento ao 
projeto de Contação de Histórias nas escolas incentivando a Leitura e aprimorando 
sensibilidade dos ouvintes atendendo à comunidade infantil, juvenil e adulta da cidade. 

• A equipe de diretores, educadores e funcionários da Assari manteve no decorrer de 2019, com 
regularidade, reuniões de planejamento e avaliação, possibilitando o acompanhamento do 
trabalho coletivo e individual, a correção de metas, de propostas e de ações, bem como a 
apuração dos resultados. 

• No final de 2019 houve uma reunião com a intenção de uma avaliação mais abrangente, cujo 
resultado é o que segue abaixo: Nota média dada pela equipe para os trabalhos em geral, 
realizados pela Associação em 2017: 9,0 (nove) menor nota dada foi 8 e a maior 10, em 2018 
menor nota dada foi 9 e em 2019 a média foi 9 ,5. Configurando dessa forma o crescimento 
qualitativo da instituição. Como resultado foram discutidas ações para reparar os erros e as 
contradições enfrentadas e discutir ações para enfrentar novos desafios; 

• A Associação não consegui viabilizar verbas para a implantação do projeto "Circuito de 
Educação no Trânsito" que atenderia crianças de 7 a 1 O anos ficando assim para 2020; 

• O Site da Assari está sendo desenvolvido um com a finalidade de promover acesso aos 
interessados em todos os objetivos, projetos, cursos, oficina e espetáculos da associação; 

• Foram realizadas em 2019 as reformas: do banheiro masculino no andar térreo, do Teatro e do 
muro da frente da associação, ficando para 2020 a pintura do prédio, a troca da caixa d' água do 
teatro e o conserto do telhado do teatro e da escola. 

• Resolvemos a comunicação interna, entre os funcionários da secretaria, os professores e os ) (; 
associados, facilitando o entrosamento e o trabalho em equipe, criamos grupos no WhatsApp 1-.Y J 

para cada turma e grupo do financeiro mantendo, dessa forma, uma comunicação mais efetiva 
com a comunidade assariana; 

• Foram realizadas a distribuição de panfletos dentro de jornais populares, nos dois semestres na 
busca de conquistar novos associados interessados em arte, houve uma procura relativa em 
resposta às ações de divulgação, trazendo para o quadro de associados novos membros. 
Precisamos continuar investindo em ações diferenciadas: como a que levarão a todos 
informações sobre a Associação e sua Escola de Ensino Artístico e seus projetos; 

• Continuamos a ressaltar a importância dos associados da Assari participarem das assembleias e 
reuniões dando continuidade as reflexões a cerca da missão da Associação de Artes de lbitinga 
na nossa sociedade, possibilitando, dessa maneira, atividades estratégicas de enfrentamento das 
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diversidades que poderão decorre durante o ano na comunidade (compreendendo sobre tudo, as 
áreas com maior dificuldade de acesso às ações culturais). 

Enumeramos abaixo as falhas detectadas na avaliação, 
com o intuito da reparação das mesmas para a não ocorrência em 2020: 

• Devido ao ano atípico, deixamos para buscar nesse ano parcerias para viabilizar definitivamente 
o projeto "A Assari Vai Invadir sua Praça" que foi discutido várias vezes, mas ainda não foi 
formalizado. E o de "Segurança no Trânsito: A Construção do Cidadão Consciente" Dessa forma, 
promover eventos em bairros afastados do centro levando cultura e lazer aos menos favorecidos, pelo 
menos 1 vez por bimestre. 

Capitalização de Recursos para 2020 
Em 2019 foi reformado o banheiro masculino do térreo. Reforma do Teatro e do muro da frente da 
Escola. Em 2020 será preciso viabilizar os projetos que não se cumpriu em 2019 devido a falta de 
verbas: reforma da lateral do prédio da escola e terreno; espelhos, barras e piso sala de dança; troca 
do piso da escola toda e a colocação do Toldo na porta de entrada, que não foi colocado, pois não 
foi possível pintar o prédio. Mais uma vez não se pode trocar o piso da escola toda, ficando assim 
para2020. 

Sugestões para angariar verbas: Conseguir patrocínio e doações. Serão realizados eventos em prol 
desses projetos: 3 Bailes durante o ano com parceria da ACIFI- Associação Clube da 3ª Idade Feliz 
Cidade de Ibitinga, "Brechó Cultural" e bazar beneficente, rifas, participação na Feira do Bordado/20 
com vendas de produtos fabricados pelos cursos de artesanato e outros. 

Ibitinga/SP, 03 de dezembro de 2019 

~ /Á~ Aparecida Galli 
CPF 035021058-63 
Gestora da Assari 

MariaD<;'íOfes Ruiz Sanches 
CPF 225.776.458-72 

Presidente e Diretora da Assari 
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Planilha Orçamentária; 
Cronograma de Desembolso. 
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1 - Nº 2 - Item 
i----

1 

! 1.1 Educador musical 

1 2 
Educador Contação de 

~~ _ H~stória ____ . 

1.3 Professora de Teatro 

1.4 Educador musical 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Subtotal 

Educador musical substituto 

Faxineira 

Auxiliar tecnico de 
som/iluminação 

Contador 
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Planilha Orçamentária 
1 

3 - Detalhamento J 3-Quant. ----- ------

___ 1_-_Recursos Humanos - Co~tratação de Equip~ Técn_ica_~---

l 
Educador Musical - Violão, Teclado, Musicalização, banda, percussão, 

-.bateria,__\liolã~~_viola_ Caipira, guit~~~ tecnica vocal, coral 

~Professora e Contadora de História L 
Professora de Teatro, Consciência Corporal, Dança e 

_f!:!_~~a~~to :_ Dire_tora de Teatro __ 
1

Educadora Musical - Teclado e Musicalização 

Educador Musical - recepcionista/substituto: Violão, Contrabaixo, Canto 
e Teatro. 

Responsável pelos cuidados de higiene de toda a estrutura física da instituição 

Responsável por toda a manutenção do prédio, som e iluminação do teatro 

Responsável pela contabilidade e elaboraçoo das demonstrações financeiras. 
como balanço. balancetes e ORE 

4 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) \ 
J ) 
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2 - Eoca.,os Sociais - Despe,as e P«>Vlsõas de Ream= H"mª"º' _ -1 
- !Referente à Provisão: INSS (e~pregado e empresa)+ FGTS, PIS ; 

4 
salário -r 

11 
~.520,05 j R$

27
.
72055 

J~~-- mensal 

Educador Contação de Referente à Provisão: INSS (empregado e empresa) + FGTS, PIS e 
1 

salário 
11 

R$
805

.
26 
-t-;$

8
.
857

,
86 

1- 2
·
2 ~ist~ia IRRF ______ mensal 

2.1 Educador musical 

f Referente à Provisão: INSS (empregado e empresa)+ FGTS, PIS e-.- ~ Salári'o-t -t-1 ---
, 2.3 !Professora da Teatro JIRRF -------1-----+-l-m_e_n_sa_l_-1--__ 1_1 __ 1-_R$_1~38,77 R$11~26,4~ _ 

~-:Ed do . 
1 

d. t Referente à Provisão: INSS (empregado e empresa) + FGTS, PIS ej salário 1 
2.4 I uca . r musica : _ ire ora ~IRRF __ ______ _ j mensal 11 -+--R$901,74 R$9.919, ~4- _ 

2.:__jEd"_cad<" moslcal '"b'tlt"to - ::~"'"te à P""'""°' INSS (amp"'9ado e emp"'5a) + FGTS, PIS e.'.___ j ~~~:, + __ 1_1 _ , R$905,7_8 f $9.96::_8 

2
_
6 

,faxineira Referente à Provisão: INSS (empregado e empresa) + FGTS, PIS e, salário 11 R$645.69 R$7.102.59 1 llRRF __ ___ mensal 

i;.-2-7~.,...1Auxiliar tecnico de 'Referente à Provisão: INSS (empregado e empresa) + FGTS, PIS e __ l_ salário 
11 

- R$
402

.
92

- 1 R$4_432 . 1~ 
· som/iluminação 1IRRF mensal 

r-2.8 Contador Referente à Provisão: INSS (autonomo e empresa) i serviços 11 R$160,5; --r-;$1.765,50 
J ~ 

Subtotal 

L -

3.1 

3.2 

Material para as atividades 

Material de limpeza e 
1manutenção predial 

Subtotal 

3 - Materiais - Despesas com Materiais de Consumo e Expediente 
---r -

Material de papelaria utilizados nas atividades Unidade 

Material de limpeza e manutenção do prédio Unidade 

2 

3 

R$81. 187,81 

R$ 524,99 R$ 1.049,98 

R$ 290,00 R$ 870,00 

R$1.919,9B 

1 

o -.~· o 
'·J-4 
cn 
"1 

\ 1 



) ) 

---r 
1 

) 

4.1 ,Proc de Dados 

Subtotal 

!-- - ---,---. 
5._1 _ _ ~nergJ_a Elétrica 
jS.2 !Internet 

- -;-:·--- . 
5.3 :Telefonia 

Subtotal 

TOTAL PROJETO 

) ) 
I ) i ) 

) ) 
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4 -Administração - Despesas Administrativas e Prestação e Contas 

Contratação de empresa especializada preparação e 
, Unidade 

..u.___ -
pr~essamento de dados contábeis _e digitação 

5 - Manutenção - Despesas Administrativas com manutenção 
- --·----

. Con~umo mensal de energia e~étric_a __ _ 
,Consumo mensal com internet 
consumo mensal com telefonia 

f ~1 _-...,·~~-~_::_::_:_____.,~ 
Unidade 

) 

11 G ,oo -I- R$ 4 . 950~~ 
~ R$ 4.950,00 _ 

11 

11 

11 

1 R$ 350,oêíl R$ 3.850,0!l 1 rl 110,oo-r R$ 1.210,00 -: 

R$.186,00 R$ 2.046,00 
- -·----i . 

R$ 7.106,00 

R$ 268.442,94 

lbitinga/SP, 05 de dezembro de 2019. 

Presidente da ASSARI 

) 
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) 1 1 l 

___ c_~_ono--=g~ra_m_a_de_Des_e_m_· b_o_lso~· ~-~---------------~-~--l 
--- -----------

--- -----

7 -T~tal j 
1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica (R$) 1 

~ 1. ;- ÍEduc-ad-or _m_u_s _icaJ- L5.54ll.96 r :5-4-0,-96-1 5.540.oo [ _5.540.96 1 5.540.96 5.540.96-~-o-.~~ T~~54--'-0.-9-6 -.---5.-54-0-.9-6 --.--5-.-54-0,9~-5.-54-0-,9-6-r--·--60.950,56 

1 
1 2 

!Educador Contaçao de j 
1 709 41 

. 
1 709 

; 1 ! i 
9 09 

1 

· jHistória . . J . .41 1 1.709.41 1.709.41 1 1.709,41 1.709,41 1.709,41 , 1.709,41 1.70 .41 1.7 .41 1.709,41 , 18.803,51 

1· 1.J _ !Pr~~.;$0<8-d~ T-;;.;,-,;,-t 1.990.56 1 1.990.56 : ;~;;0,56 1.990,51 1.990.56 1.990.5.;-l-;:,,;0.56 1.990.56 ; 1990.56 1.990.5~ -;.990,5;-~--... 21
217

.

7

6

5

_ 

1 1.4 ,E_ducador musical e 1.565,25 : 1.565,25 1 1.565,25 1.565,25 
1 

1.565,25 1.565,25 _J 1.565,25 1.565,25 1 1.565,25 1.565,25 1.565,25 , 17. 
L-- diretora_ ______ ' -+ , 
1

1 

1 5 !Educador musical 1 1 1 1 j 
. !substituto 1.732,20 1.732,20 1.732,20 1.732,20 1.732,20 , 1.732,20 1 1.732,20 1.732,20 ! 1.732,20 1.732,20 j 1.732,20 I 

' •. 1 ----i- 1 ---l----+-----+----+--- . . 

1.6 JFaxineira 1.305,00 1.305,00 1.305,00 i'. 1.305,00 1 1 .30~,oo 1.305,00 1 1.305,00 1.305,00 
1 

1.305,00 1.305,00 : 1.305,00 .

1

. 

'

Auxiliar tecnico de 1 
1

_
419127 

1 . -~ -- r ! . 
_ ~-1 ~m/iluminação -+ 1.419,27 ~ 1.419,27 1.419,27 1.419,27 , 1.419,27 , 1.419,27 1.419,27 1.419,27 1.419,27 ~-.4_1_9_.2_1 ---+---1-5.611,97 

L~~ador 490,00 ~~~ 490,oo 490,00 ! 490,00 490~00 490,00 49o,o_o_~4_9_o_.oo 490,00 5.390,oo[ 

!subtotal 

J Mês 1 Mês 2 j ~ ~!~Jt Mês 4 f Mês 5 1 Mês 6 i Mês 7 --"--_M_ês_ B Mês O Mês9 Mês 10 Mês 11 

19.054,20, 

14.355,00 

173.279,15 

o 
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f- ------ 2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

: 2~ _ ! Educador ~"'jcal _ _ 2~":"5 1 2.520,0~·: ;:-5~0~~2~20,05 1 ;.;.,~.520,05 2.520,05 2.520,05 1 2.520,05 2.520,0;T 2.520,05 27.720,55

1 --tE-ducador Contação de r l 1 : ~ 
2.2 l1-1H· . . 1 805,26 I 805,26 1 805,26 805,26 805,26 805,26 805,26 1 805,26 805,26 805,26 805,26 8.857,86 
~~1stona 1 

~-2.3 . ! Profess~ra de T eatr:j .. 1.030 r 1.038, n _j_ 1.038, 77T· 1 :~38,77 J 1.038, n 1.038, n _ -1:_038.' 7;-i · -;:0~;;7 i 1.038, 77 1. 03~. 77 1.038, 77 1 11.426,471 

, Educador musical e 1 l 1
1 
j 1 T i 

~~·~ diretora ___ J _ 901,74 _, _ 901,74 L~º~ 901,7~ 901,74 901,74 901,74 901,74 901,74 901,7~__J_ 901,74 i 9.919,141 

~5- j Edu~~~~ music~-1 _ !_ 905.·~--- 005,"/"_J_905.78 1 9~~,78 1 005,78 1 905.78 005,78 905,78 905,78 905,78 : 905,78 1 9.963,581 

! 2.6 'Faxineira . -1 -6~5,69---~5,69 l: 645,69 1. 645,69 1 645,69 1 645,69 645,69 645,69-+-645,69 645,8-; ·~~-- 1.102..:_, 

Auxiliar tecnico de 1 J ~ 
2.1 I n . _ 402.92 402,92 402,92 402,92 __ 402,92 . 402,9_2 _ 402,92 402,92 402,92 _402,92 1 40_2~1 _ __4.432,1_21 

, _som 1 umm~_Q------4-- _1_ ___ _ __ ___ =-r-:-~ ~ 

~ 2.8 !Contador __ _ _ ~º::º · 160,50 , ~60.~J_ ~60,5~ ~ ~ 6Q,50 160,50 160,50 160,50 100,po 1~60,50 60,50 1.765,50I 

1 Subtotal ,-- -- s:l1s7.8~ 

--------

/ Materi~l-para as 

~1 
/atividades 

13 2 
!Material d~ limpeza e 

· ]manutenção predial 
r---:-- -- --- --- -
1Subtotal 

3 - Materiais - Despesas com Materiais de Consumo e Expediente 

~-5-24-.99-.. -i- ,- - ,-- , --r 52~.99 
t-

290,00 290,00 290,00 
__ _____J____ 

=-! -......1 -~~r--1.~04~9.981· 

~ -- --i- ------ 1 
1 

- _1 

- 87;1 
- -1.91 .. 1 

·""' o 
~ 
...... 1 
o 

) 
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4 - Administração - Despesas Administrativas e Prestação e Contas 

~su_:~_:t._al_~~º~_de_d~-d-os ___ --~~..----4-50-.0-o;.---45-o,oo •so.O{ __ •so,oo ~~~~~ ~so.o{ ---~º-1_- -~"1-=~•~.~~ 450,°-f 

) ) 

495~,j 
4.950,00I 

---- -~----- ------1 
_______ _ ---~ ---~--5-- Manutenção - Despesas Administrativ~s com manutenç~o ___ __ 

1 
____ 

1 
.. __ ---- ·-

1 
,5.1 'Energia Elétrica 350,00 1 350,00 _ _350,00 ! 350,00 -n~5o,oo 350,00 350,00 1 350,~~- L_~5_o,oo 350,00 , 350,00 . 3.850,00' 
15.2 ílnter~et - - 11 o,oo _{~ o.oo 11 o.oo 1 110,00 110,00 110.00 11 ~~ 110.00 

1 

110.00 110,00 110,00 t- 1.21 o.ao] 

:5.3 _ ~-- ~Teleto~ia ____ --J- ~86,oo ~6.oo _ J ~~.ó~l1-8iõõ ~- 186,00_ 186,00 ~~ _ 186,oo_J_-1_8_6,o- o-+--186,ooT-1i:oõ- 2.~~_'.00; 
Subtotal 7 .106,00! 

1--- - - - -- --- ------------------ -1- --4 

[TOTAL PROJETO 268.442,94· 

Ji!-l~~a~ 
lbitínga/SP, 05 de dezembro de 2019. 

Presidente da ASSARI 

) 
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Estatuto; 
Ata de Eleição; 

Documentos da Representante Legal. 
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ESTA"fUTO SOCIAL 

ASSOCIAÇÃO DE ARTES. OE IBITINGA 

"ASSARI" 

Capftulo 1 

Da O.oomt~ç•o, Ftimdo Social, Fins 

e Duração da ·Msodqão de,Aftes de lbitinga • 

Art 11 .. A ASSOCIAÇÃO DE ARTE$ DE llfTINGA, ~jinwém çlesigrtada pela 
sigla ASSARJ~ é uma mt>tiaÇ.io Sérrt 'fins JuetatJVC/?5-. ;dl~tinçb~ reltg;osas, 
raciais, ldeolóJicas ··ou potíti® pafCfdjrià$, ' fuô(fad~ 'Cl.9 .de DeJ•mbr'ó de 

19.76, com sede e foro na tiâàd;&; ·fife· Jbiti·•à·~'à O~car çte Ctrvéllho, n2 
51 no Bairro Vila Guarani, t<égé.ndO"i$t, no ~mp.o de sua attv.ídade pelo 
presente Estatuto. 

At1~ . !.~ · A ASSOCIAÇÃO OE ARTES DE IB1TINGA, rns.t1b.liçãcHndependente 

e não eçonâmic.a êde 1FW1do.;$~t.~e,. 
- ~ h . ; ~. · - . . · -.. .-. · . . •. , __ ..'. - , .• :-. - - ' . 

Att. 39 ... A ASSQCIAÇÃO ·oe ARTES DE IBITINGA tem seu tempo. de 

dura~o lndeterminad.õ., coinê~indo:~u. ~\'le) sqcJ:al com o tt-vit 

Art. 42 ... A ASS~ÇÃO DE ARTES DE llUTINGA é ~nten~do.ra d.e três 
projetos distintos: 

m. Teatro UMaria J.osé Mâroti'' ,; . ,.. , .. ·; .. .. _,. 

kntWrt'ZV 1 m WN ttM r::t p ·1zr :trrrrrncterwnxuwvrmwrcm tt!Néi . Wtmnewtrt 7 1 teP ~ nw .. 
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.·QflCW. .• ~·:}~~· tMt.. ~t ·~ 
. JUfttDlCA DE l8~,\ () 

MtGIORl.MADO soa "'~~· . .. . . . 
Qlptt.wo u 
·Qbjl1JiVQs, 

Art. 52 -A A.S&Aal·temobjetfvas:.de natttn?mooltufaJ cans.ubstam:iados na 
coJaboração técni~a e material que :sarantac,a preservação &·a conservação: 

do acervo artf$ti$O; fnstrum~taJ<e patrir.non .. fftre "V'1flf--0otf~ ~!~ª d• 
Ensino Ards&o PrQf. Niv~~(l ~ita de O~frf e;~~,,:~:·~•tf~tJ~é. 
Maroti, como centro de réfertr\çil dê' ;t{Vi~.des '.e :pesqui'Sêl$c d~ caráter 
çívicoi .educat:ronal, ª™st-.e~r•·:· 

Att. 62 - P ra il ... ~'.""""iwi<o&·o .~ : !!!'4•t~. J;.;~bfiiü'(f · od·. rá . · ASSAR1 •. ~ . · .. ~.;~""" ... ""e .~~"VY~~v· ... ~ p . e .. . ª . . .. ~· 
L Ptomovet campanhas de tsdar-ecirnento da comunidade :sobre a 

importânela d~ ·P.resêfVâ~ dQ ;patrimbnlo .anf~turat·!JMetiaf e 
Imaterial existente em nossa ~dade~ mobitilando a ol>iniio ~bUca 
para.prantt.r sua c:cms.ent.aql<H! pt~o; 

11. Réaltiar, ·p.atrocinar e Pf'..Om()ver em conjUnto com a: Escola de 'Ensírto 
Artístico Prof"~ 'iNive1do F~rretra: de' at!Yetràn e de teatrro "MJtia Josê 

• • • , • • • - : ' : ' • • • • ' ' • ' ..,., -· .: '. • • ~ • ._ • ' • • 1 • • -- • • ~ • • •• • - -~ ' • • • • : ,. • 

M. · ot•'i ·.··. ·· .·· ·• .. ·· ~·· '"ütso· .······ L·~~n '.til<'i.t . -stmfrttriõ41 .de-kM-<ll>s ar t , ~S,IÇ . $, ... _ s, q:mr.~1; ç ~' . t .. ,. ;#, .. . :~~ .1 

congressos ·~ ~:ncontro$ de dNtt$&.S nt~Qr~zas q-u.~ .prantam t:> à~~s~o 

da população à. cultutcl" edu\iêl~~ .~ ci<i&.dêlrtia oú que proptcieJJ.l ó 

tnter<:ãmbio··erttte;ptófisstbnãfs da arte". e~daO'téS~ entJdaâ$ ,e·iPC>dtt 
Público;; 

111. Promover o desenvohtimento das Artes :em nosso Munldt;Jio, com 

vistas à integração,. artístico social da famma e da comunidade; 

V, Organt?ar e 

linguagens; 
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:OACR ::11 .. -~ J . . ·,- ttvt\. .ee ~IQA l 

.· . .. . . '. ,i ... fBij Nt'9 0 0nÜ174 
MICROFllMADO soa"·~ ·. - .. ·,"''• , . "# 

'V..t Rembat a.~~ e programas ·que· wnham· em :benefício do 

~~ :qtltuA1I;, ·~'tlfl do JOWHn e ·sua Jflfte~e na 

c~munldade; . 

VtU. Firmar contratos; convênios.1 terl'l'tes; ou atordos com o Poder Públicot 
em todos os ,J!l1v.ets, ou com a frtidativa privada, para gestão e 
gerenciamento de equlpamentm· <:ultura:is e imf)tantação e 

desetwoMmento de programas de governo na área da educa~ão e 

cultura.· 

Par6grafo únlro - .A,$ ~~f$.s,Qtí>A1~,J.P<i»'T1•bUtd•f.i• da ASSOCIAÇÃO 
não serão .cedidas. J>~:n·a. rean1sçãõ d't: -$1Mdades dtverSls de suas 
finalidades. 

Capítulo Ili 
Da Administração e Diretoria 

Da Assoctaçãt> de Artes de lbitinga. 
"' 

Art. 72 ~ A Associação de Arte$ dé fbitlnga s~r' gerida em soas atividades 

pelos SQ~fntas ~i-·Dj~r~'YAJ$tfinl.lj•~ Gê.Ndt Ç!>fl~iho Consultivo e 
C()r'l$êlho Fi~l 

Art. S!i! ~>A Diretoria será eompostil PQ.r seis m~mbros ê;a cujo presidente 

compete. represe.nti--ta ativa e pas.sW~t,ej .Jttd.içi~I e extra 
judidalmente. Essa: diretéria .será e.leiti '~la AJ.sembJeia da A~sociaçilo e 
os demals cargos e, e-omissões existerttes ;Serão escolhidQs pela própria 

Diretoria tendo esse'S ~rgãos mar'tQttdS de ~Q· .·.U.· ···ª··. t. t. O.· · (4) ·
1
·a .. i'l ÍJ.OS·~. ·· l f "éndo 

permltida.a reeleição consecutiva. LY~ ... 

V 



~i.~ . . t'~ Gj~ OE $$04 

~ ;.~s1r~t>4go 
f... A Di~Ql'ia. strá ~$$im C:Qh$tit.ulda;. :P9Es.lDENt&, VIQ4f~Mlt~ 

PRllVf~I~() $EÇ~:~ÃR«), Si®.NDCl .JéGiífÃRtGr: P«l-M~IRQ 
TESOtJREtm:> i : SfGUff®TISOLJfitltftO. 

Art. 9g;· .. CQmftatoa,à•" 1.,.•""'"'I • .. . ... ~ ... ~ W-111-»Mn· a., 

li. Cumprir. .e f~z~r c.u.ffll.)ri.r ~- ~riJ~ ;~. p~ente ,Esta.tu.ta~ 
ouvindp sempr~, nQJ:~;~,m~-o ;.Qmsetno ~~t~ 
quE?tem c;pmog~r~~ttar.;, 

UI. Elaborar ·e modificar:, cumprir e· ·fazer G.umprir QS, iJ\~~~ 
tnt~r1)Q$ EsP.etificosdeeàda pr:ojeto; 

IY. Propor deatordo: com a mafQrla ~l~d.9 ~Jh(;) ÇQn$'Uftjv.Qe 

a·pmvaÇio da Assem blefa G~rah quab~v.er "i"éfotma, ,do· ·prêénte 
Estatuto~· 

V. Reunfr.;,se men$·~1me:~ em r~!.Jni~Q ,pi:Qináfia e. ·e~traOfàfnária 

c.onh>rme .. ç-cm,y~ dQ .P~§JQ • . l\te, da:.~iat.ãO. 

:, ' t. convocar e presidir todás as atividades da As~·aç~, ::tn~,\t$hte 

r:e.uni3's ordinárias e extraordinártJ~ d.e seús 4t~$ 

administrati\iós; 

u. Gerir·o ·fündo da Assott .. -., 'l(rtóvi~~~-oi.Q ®nJ~;i:'ttt.M~nteo :.éOm 

o T~.uretro.1 autorizend<> • o,..;o~o. pga~nU.$, be.rn como 
mov•mentaç&es fftta(l~~ filfoâ$ ... Qu. por rn~w da Internet Banldng 

e ser detentor d.e ~~m~ t.1;} ~.a·úfi ;tl) ~-.·.· .. ~.: ..•...... das L{J]!o $ .tema 
para esse fim; , . . . . 
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Ili. APr~r l'flliitól:lo anuJl llü atlV!llallle1rdll ~,:bem como &;: 
pr~ de.comas •lativ.as:atHl~i:0:antedor; 

Vt. Nomear o Gestor. 

Art. tt11 .. Compete ao Vke Presldente: 

t Substituir o presidente em sua aQsê.Ji.cia; 

li. Sut:>stituir Q presidente em :seuslmpedlmentos. 

Pat6grtlfo únicfJ ·• Em caso de r.enúnt'lit~. clestituiçãc ou rm.lrtf:! do 
Pr.E!sidente" o Vice-'l>resiâ:ente: assumirá· a Prestd_encla .at• o fim do 
mandato. valendo para todo&O$'e.ft!tt0,5) in,JéPêrtC!fente, dot~mpo do 

exercício como o cumprimento dê um•rnandato; 

Art. 122 •compete ao Prim~ro ~retárlô: 

l. Compar.e~r às reuntles ~vi}nâ~'U:res~tiv~s atas, quer sejam da 
G>lr:~tOriª·' Q() Con$elh() ExecutiV(:> ou Assembleia Gera I; 

u. Apre$~ntar e ler durante as reuniões"' todas os e-xpedientes; 

til.. Verifitar o serviço de Secretarfa1 bem como to~. · a êstrituração da 
Associação, de forma a ,preservar ~u·s doc;urnentos e atender aos 
pedidos inf:o.r:mati,vos; 

\V. S.~d\g\r e a~mar .}u~m~~'\';~ :ç()m ç P~•idente, toda a 

e11rt~ll $!11ediAa. tf!). 

:r 



. . ··'CML DE '~ 
. ~: 1s.tTlNG~\ · .. ·. . .. · .. 

~SOSw.11 _3490 
A ' ' ' ,,, ' ., ~-- ~' • • , • • • .. u -- .. 

Art. U~ - C:olflPete ao3eJunda.Sewetàrfa1 

Parágrafo único ~ · Em c~so· cfê. ~'1ndit ~.ttWiÇJo ·au motte: do 
Primé'iro Sécret•no, Q 5esltntt«:> .$eç~'nb · ~qmfrá Q' ~·· d~ 
Primeiro ·secrétátio até o fim l;:lo "'aiídato., vatendo para todQS: QS. 

afeitos l!ldépendê.nte· do +-~1111 do· ~ t " · . . o •· tiiimtffn~ .... , ... . . . .. . . -.·~·~ . . . . e oeio t .m o .cu •. ~,,. ..... 
de urn mandato. 

Art. 142 - Compete ao Tesoureiroi 

1. Assinar com cr Pre$kle11te os ~héq\lcts dei$ ®ntas. ~n-rt• da 
Ass~iaçãq, ~ ~O'. m~ête ff~tt- ff$1Çâs ô~ por 
meto da· tnté.tnet1 Blnkir.tS;' t! ser deb.!ntQr dê· uma t1) d~ dua$ (2) 

$enhas,er:a4~ pt!jtQ ·$i~~tl'til'Pat:ae~se fttm 

m. Verificar 0. Hvro caixa e .ÇJ$ balancetes financei,ros e assif\á .. los 
juntamente çom o f)f'esidente; depois: de: sua escnturaJ!e e 
elaboraçãafeita .pela contador··ou e.mpres.a contratada pela ASsARI 

:'I· ' para exercer essa fu~ão; 

1. Substituir q.Tesoureíro em $\li:J 'a$êfl(Zia; 

n. Substituir o Tesoureiro ernse.us impédimeMcits. 
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OP0176 
n-..4'!,... ...... ~1~ .. ·em iti!.IÜ .. ._ remlm* ;~Ai~. t<Jtit:morudt> Primêiro 

. 1"'.111~1 .. .fY•.._., ... " . . ~· .. . . "'~'·~~· ·..... ... < ••• 

T~i~C ..... wj;; ~ < s~·undo T~tefrtf â~sumirã o tâ'ttl'(f .ae p:rimeiro ·~~\h 11;h~, .o ...... . ... . ..... < • • • •. ·• • ~ 

Teso1Jféiro. até o flm do ma:ndêtô, vjJ~~ p~ra tôdos OS· afeitos; .. ' - .. . 

·'·"'· ··.m ·~ .,,, · "· .... ft~ ,d · temnn ;r,to · .X:ttt'tlô como () :túm"*ime:nto. de um "'~f!~!!H;l,l#lii'H~ < G .......... \4 .... ' .. l .. •.. . . . . .t" 

mandato. 

DO CONSELHO ·FtSCAL 

Art. 162' .. o ·Cotwelho .Fiscal será qom~to pór tr'~).. (3;} membros e dois (2) 

sQplehtes)' elettos ·pela AS$êMê,LEJA Gé~t. 

Paragrafo 1º "' o m•n.d~t{) d,o CONSELHO F1SCAL .será coincidente com o 

mandato da Oitetôria. 

Par6grofo _i9 .. Em caso de vad.ncla, o mandato será ~~~umide> pelo 

re$,PQl'l$•vel.$uptente, ati seu térm.ino, 

AJ1. 11t - Q>mpete ao Cons.elho Ftscah 

t Colaborar com a drr:e.toriaj. ~p.téÇi·at:ttlo ~\11$ •. tQritas é re.lãtório anua!, 
emitindo parecer pant po$teriQt ªpreciaç-ão da Assembleia Geral; 

li. Colaborar co:rn a dttetQti~l, coordenando o planej~tn.ento 

orçamentári~, com previsão da receita e defesa em cada período 
~nual.; 

U'I. ·Opit)~r sobre a aquisição e a alienação Q~ ~nsi' por p~rte da 

instituição. 

DO CONSELHO CONSULTIVO 

~ 

Art. 1St ;.; O. Con,;elho Cof\$Ultivo .será ;formado p~\os membros 

\lQ\a~ iil'!I ~\lll ~lldº ,~l'itadfi pelo i• e z· "º"'"'hLJt.t 



•· 

Art. 199 ,. Compete ao Conselho Consultivo: 

1. Colaboràt com a Qiretô.rlJ nf ·~~r~ de departamentos 
quando net~SSáf'iQS:; 

tt Reunir..;Sé em sessão ordl~ttêl' bi~..ttrten.ie para tomar 
tonhedment,g dásàtiVfdàdil·:B~lld~t~fi·;; 

IV~ Considerar d$ planei>$ ele trabalha da Assoâa?o bem .çQmo iSU~$ 

aplicaçhsi 

VI. Formar banes e~rntn'°~ra para .avah~ de curr4cul& e: 
documentos previamente ~náttsEt,~· e. seledonadbs pela diretoria 

para· contrataÇã<> dí# pt'ô~<>r•d'.n~~ 1e ffl.ndOfiáries, conforme. 

artigpll e seus iôcisosdest~ E$:~ªtoto. 

;; ' Art. 20.9 .. Co.mpete ao Gestor: 

Captar recursos humanos, f1nanc,eiros. ·e rtliaterlais; 

u. Gerir os eolab()~res incentlvando:os na busca 

pr<;.fi$SJ()nali~Çã,Q; 

~ 

lll. Prt.Hno.ver a irrt~gtêlçã.o da entidade com o.utras in$t~~iÇPes oã() 

LOJ 

-
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DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES, MUStCISTAS E 
FUNCIONÁRIOS 

Art. ~~=-.,. ,~fã,·•iJform:••>1'r_.l~<ít pess.Qãl para ~lhor 
,mt,m•.n.tf:f f,f~tent14'4t.:: • :~~ pr.~Jét.os. A gcu:~.çlt> 4º5-'. ~tgQs v~gos 
$e d-ar•: 

'11. Por apOS.etitad-6.ria.; 

IV. Do cres<:lmento dos ·~i~~õ,$ ' .. fttd.Q. ht;Juver a procura de 

novas espedalid~ q'Je nlo tOflstf'm no ~,e, ·d~ ~flssionais da 
entidaçje..;. 

Parágrafo único - A tontrata~o ff~rã .atretada a: êõmprovação da 

formaçã·o nec:e·ssárla, atr,vts de c;urri,c\.do documentado ·e 
êXf)erlêntla proftUl$rtâf · de ho· minihio 02 ·att0s ,na ocupa.ção do 
cargo pretendido. Será submetido à banca de profmiênda formada 

por professores da Associação convotados pelo Conselho 
ConsuWtvo conforme artig,o 19, in.NGVI cfeste Es.t,atuto. 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

e seré çonstit_uído pelos associ~dos em ~no gn.to de seus ditEitos 

polftjçcs e estatutário. 



.. 
Art 'l32 e· .... . . +.& . A ·. ' · , 'hf ' e · 1 . " · - om."-~ a $.sem~. ~t,a ~eta ; 

t.. Alterar o Es~atQtG;. 

IV. Decidir sobre a e~thl~.o .,. ASSARl e ·~ dE!.$~inaç1~, 'tit '!eU 

patrjm6nJo na:'t.ô~·pt~Vt~ no: .E~tq; 

v. R~nir*$~ êm Jane·trq de eada at•tl ou em ~UJA't~t tó~'m ~ ~vniàes 
convocadas peto ·P~-tgf Ofj;·"r~~;tet~-!~~-~· · 

Parágrafo único ... ASSEMBLElA EXTRAOROJNARfA será espetiatmeme 
convocadai ex~inâc .. se o'. C(!;lórura·dê : né:, ff\lni~ um •ÇO$ :(!/3:} 

dos. asseciados re•uianU;\Wm: sua.s abrtga~,wm· a ASSAflt p<;1ra 
·as:deliberaqhs previstas. nos :fndsm deste arttp; .. 

Art. 242 - A . ASSEMBLEIA GERAL OROINARIA reU'f'Tlfá ab.~P.W~ 
uma vez por ano, convocada p~a DIR.ETORIA, ··Ç'Qnl· ant~n'(!f~ ~nima 

de sete [7) dl15: "nl: 
.,, 

1. Discutir e,. ~m~9r às COnP.l$. e r> bªhln~ Pt~.rimQniªf a,ptç;vado 
pelo Cc;mselho Fiscal~ 

li. Apreciar o Relatório da Oire:toria. 

Art 252 • A convo~ção da}\SSEMltEIA l'iERAt OROlNAltA será através de 

edital aftxado na sede de. ,~Rltc-em públ~·.na l:mprensa·lGatfeu por 

qualqQet ot1tro méíO (rácttg, ln~r~t) :al~rn do$· cJQls prlmeiros e com 

a ·tec·edttn· a"a ~ .... sete ('Í) cha$. n . ... . e . . ~ . ·.·. .. ······. 
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Pordgra[o ú1''"1 •A .A$SEMB1EIAGERA1. ou EXTRAORDINARIA instalar
s.e"'á ém primetrra .:tf.mv~ Ct>m :tllofs,urp· (J/11 dês associados 
e se nã·e ·st~o eee qán.tr.tti:emnpnda- c:onv.0'4Çio trinta (30) 
mfoutos •és; a.;prtmelnl,.GG.m-es usod.lif9·presenta. 

Art. ·26t .. Os cargos da Diretoria é Çqrt$elhé.lr~s nã;o serão ·remun~.a:dôs, 

ved~cf a a qistribtHçâo s:o>:r ~Cttt~t· fQfrft~.; tllre,ta. ·o~ irttlitetamtritê, de 
1.._tr()S;, $Qbtas;. bonffiti~• ou qu•tU)Uer-vantapns a ·quãlquer dirigente, 

mantenê(lb,res. ou asso.d.ados. 

I~ Exceto o t,argo dé G~stor que. p,Qderá t.er vmt~lp em.ptegaticló com 
a enti(fade •.d~yttj:,$er escolhJdo d~nttê:· os fUntioná:riós habilitados 

remunerados .. mas deverá ÇuM'P.rttp:â:ttede sua jornada :semanal no 
cargp ?are ·ru.UH~i~jiQ$:p~~e:·.rt~p~~ ·:u recursa$~ 

Capituto IV 

Das Fontes de Recyrso Para Manutenção 

Art. 272 - Constituem rendas da ASSARI as ~ontribuições pecuniárias 

;, ' mensais dos associ.ados; as doações,; ,subsídios públicos ou decorrentes de 
avenças leplmente ~fustadas; rendas: ,p.atrimoma'i$:;. rendas· ou receitas 
eventuais auferidas em eventos e. promo~es e outras· rendas ou receitas 

auferidas com ffnallda'des en>~ftca$~ sempre de acotdo com os objetivos 
dit · éi$~()Ciªçã9. . 
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. :; - :01: f'!SIQ.t ~~ 'lf ... 

. . M~·SQa. m•-..-......,~~ 
do Tesoureiro e quartdO: ~4n~' ç~ a presença~ 'de ,apenas '1 

(um) de.lés ou por meio.de lntern~t ~Mn'kJng eo.m •rll'tas,espedfi'm 
geradas pelo Sfsteme:para es$a ffntUdatiei' 

li. As rend~ ~ · re:celtas pr~vistâs neste :a'rtfló :$erle ,<f~in~, 

excktsiva1'rlertte à sat~çll7}doi:fins ,e ebfêtivQí.dS 1f"()~t~1 

HI. A ASSOC.tAÇAQ D~ AI~. DE lBITINGA, pela .sua Di~Oria it~rá 
o~n.izar eàfflf)it.'rl~ ou Qµtr•s ~:ivJdades {;espetáculOs de t.eatro .f!• 
dan~ .. au.d~e$. de: .~. l>itJ~ .. ·•ivà,, ... €. a~~i ~ntre 
amigo$" baar ·bétltff~nti)~~tt:fft\l~ll!í~ .de ª"'Piiar séuf::fé,O.tt>$0$ 
ecenimtooSc1 e todas ·~ .tj~~r ar~daÇôes slo metâ$ 
contrfbut ... :. ........ _·~ri!f.~""~~ .... :.M~~ .. , ~.;...,.,.,..,.,.1,;;í ........ _ .. ......1Jft·· · · . . . .. ' . "f~ r .• · ...,·~~1't'r.ey'YJ'l"AI ·~~·'"~º ~~lf;'V.n,'l~t!1}•>A! fl1'Vlw"'1$; 

IV. A Entidade· manterá ti~rltut~P d~ .~~,mo c.om QS pt~fpro$ 

fundamentais de corttabitid,dt,! ç9m :~S f,!()Rtv,{AS' SRASlLEtRAS OE 
CONTASIUOADE e datá' .PilbllÇJ~Ef a9 ~(1~6rio: de ativ1dad:es 'te· 
dem()nstrações· ·finaneeitas, rru:lufdà~ ~$ . Ç'3Jii~$ negativas. de .. · . .- . · .... 

débito com a Prevfd~nda So~ial' e eorh &'.)· ,~dQ'. de :Garantia do 
Tempo de Sénit&<*,;;. FG'T.S,, eolecandó à .Cfispo~i~(.l • ,~xame por 

qualqu~r tld~. 

CàpttuloV 
Dos sócios, suas caepriaJ, _direitQs, ctW9res e proibtçies. 

Art .. 282 - A ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA terá sóoos ,de quatro 
categorias ·àssim Çt>n~tt:Uí~as; Fundadores, Efeflvôsi H(),n,~t~rtos - e: 
Beneméritos. Serão sótiqs fYt?driqre,stmdas·. a& peSSQa.s, qJ.):e:. as$tn•tJlfi a 
ata de fundaçãó da· Assoei~Ç~ ·ci• A:JW de lbltihga1 $êltó sQêiQ$, Ef~J.Vó,& 
todas as pessoas qu~ contribuírem tn~Qsatmente e os,,que tomarem parte 
nas atividades da Assôda.~; s~o $~CjS; Hon01âflos. todas ·.~ pes$0as 
que forem Julgadas pê·k> CQà$elhP.C,q~ d~::dessa-':d~nÇIQ;; $friQ 
sócios Beneméritos todas as p~$56as 4µ~· fi-•t:n doaç&!s de vulto em 

espécie ou não,. à ASSOCIAÇÂO DE Al\T!S DE IBfTIN(iÃ. 
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Art. zgsr ~ ().~ ;*~ .~~}; . tond&rta não . se coadune aos pr.indpies da 

ASSOCIAÇÃO, .t!l.,r-igi~n•'"ª' :~ su~so:s ou $Cdtddos .de: seu 
quadro .$0clat a, ertt~iO' ~·· .oit.eU1rfa, ouvlnde 'º (Qnsettro· -tonsuttivo e 

•S$éi'.µrandQ •ª dite® tt~d~a. 

t. Tomar pa·rté nas As~'b1eiâ . G~râi$, di:Stutindc>". ~prqv~:ndç> ou 
vetando os assuntos .que ~na$ me$mas totem tratados, desde que 
est~jam atuantes nos .2: (doi&) últit'nQ$•anQ.s.nà entidade; 

li. Ser:em eleitos membro.s da. Diretoria e cio Conselho Consultivo, 

dtt.de •••~1m~tn-ms,.1 tdeis) úttlmos anos na entidade; 

UI. Proporem por ~critQ à Diretoria, medidas que julguem 

@h.\l~lefllé$~ :0b.ftllV(;)$;'~ifn~~ da ASSOCIAÇÃO. 

l. Cumprir e fazer çu.Tr't:pfit· o ~-n•.:EltttUtQ;;. Leis ~Vis e· Penais de 
nossa Pátria, juntamente · c(lm· ~·· membros da Dir~toría e do 

~; 

Ili. Colaborar eom a flitetoria 119. ·s~ntido de serem atingidos os 
ó~~tlti~ ci9 ASSOCIAÇÃO. 

!., Prc>mover a cllscórdia, ucaramu9a$# e. quãlq\Aêt tipo de emQate 

entre os demais sócios e à admioisttaçã9 do ASSAR!, sob pena de 
expu\d.o; 

~ ' ' ' 
'" . " • . A 
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li. tnteffertr :de form.a .q~~r~t: emjquaJqijgr t~~i~ ~dm'inistt:itJVO 
da ASSOCIAÇÃO, send,o .QYtt •. ~rado condti~ J~m.P,~fvet: com ·a 
harmonia dos. assoeiádos ~ s~. éttetmia ê l')ir'êt9~, poderá ser 
ettte'ndido ~ção prevista rt(fincisQ f;, ·deite~ 

§ 12 Qualquer critica a ASSOCIAÇÃO ® ~-. A(tntf~ d~ti~! ·*!' ft,íta· 

por escrito - não de forma digital - ê entregue ao ~tretário ê qu 

President~, c:om. Côpia -t!• redbo lé ~. 'ftt feJ>ois ct.' lf,tura~" ~s 
crítitas forem pr®'dent~st devetio *·tO'ml~·a PR1vidê~,QW~$ 

por conta dos. órg'ios oom~ientes~n aâWtinistrff:~l 

§ 2g Nenhum des·.sóctot: pô4i'f• ~tJssu~ té~QJ:à.~lnlé:~ • 
administrádorés da ASSAIU, nas r~<t• ·~ais, pdi-1~. ~··· tater.tto; estafá em 
curso com () qu'- ·toosta m> iat1- f,,.dt~t~~. 

Art. 332 - Os sócios não respondem .$.Q:bsi~ad,mente pelá$ obrigações 

sociais da ASSOCIAÇÃO. 

tapJtuto VI' 
Do Patrimônio 

~ , Art. 342 .. o PatrJmf)nJo. da ASSARl1c ~empr~- ~om a finalidade de a 
associação atingir os s'eus objetivos, -será eonsttb.i!do. de bem m61.tts e 
imóveis, valores, bens e dirêitos. 

1. o patriminio defmído neste artJeo n~b ·poderá 5-er g~v$dp; 
alienado, permt;ttado; ch)adQ+ pen:hQtaQQ, ~tlido em carátilr 
gratuito ·ou oneroso sem a .prévia .·aut<>nt~ d• ASSEMBLEtA 

GERAL (){TRAORDINAR.1A§~tmente eól'lVô~~il e;co~a da. 

maio.ria absoluta dos éJ_$~i~Q,'S rqutar-eS corn ·sêvs e»reitos e 

deveres; 
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ono1so 
u. No çaso de diftQlu~c:J d1I .ASSAR1, os :t>en5 re·mane~ntes ·serle 

destinadôs • ó.'utta ~~1-çl$· ou lnstituição ~t1sfnere:; com 
-~••'h••i<•, ~de ~vldaâes ·. ·. : ... ~ .. ~ rc Cidade ,pv•-rt.- .. .. 1~· .. ~~ $. . llf.· ·~ .• ' 'P'~*'rJrii".11 . .. . . , ' . .· ... . . 
de lbitinga no Estado de, Sã~ ht.ilo; dep.ots d:e sátisfeito todós ós 

~roml$sos ~Mllti~, e sê fará po·r editais, dv.rante noventa 
dia$~ 

Capitulo VII 
Das Eleições 

Art. 359· - De quatro em 4uatro anos, serão eleitos :J)el~--MSttnbi~ia Geral 

Ordiná·f-ia os membró$ da Qitt19r~, • :âmselhe Consu1tivo e dQ Cônselho 
Fi"8t. 

•<ó A elei91€>' será rean~ 1or ·~a•o $.•r•t~, sendo PE!rtnltfd; por 
acl.•maçiQ,,q.uando'iéftf:atat d~·çnapa ôn'ioa; 

IL Em:t.J$o'd• empate;; ansiderar .. ""'' ctfelta ~:~pa,cujacamndato a 
pr~sidente seja asmma®, imnter~pt'4t'.néfl~e, há mais tempo no 
quadro social da ASSARI; 

. .., .... . ,,. 
llL. Os memtrros dil U>lr-etQifia; do ·conséfho 'Fisgsl ~ - do Consejho. 

Consultivo poderio $~ rf!êfqer suo&ssiva ôu àlt~rnadamente sem 
lm~dimento •da ttM"Wlf.f~•·'d-~t. . 

-~ . . . .. 

Art. ~6S ,.. A · élei5Jo da Dfretorta Executiva e do Cort$elho Fiscal será 
pt~dJd'1 ·"f: edital de CO.~b; .~flt1C.êHta rro mlmmo 30 (trinta) dias 
ante$ da As~embleia G:eraJ.Orclinária. 

Art. 3.72 .. 1" Nó 1.mç da realiz~o dó proces$9 eieitotat~ até o dia 31 de 

iln,\t()". $!fl tQfll\lÓ~ ·l ~Mli\lO E\.E.ITORAL q~ deverá constituir. de 

três irttélian\M: ,d() :~fff~• tensmt\"t "'-~t:mtt. )J.j~prl!$)t'le.nte e um 

dos ,membl'QS. além de Õ3 (três) suplentes,, do próprio con<elho ... fl 
JP>f~ 
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• ; • '4leaOfltMAOO soo n." •.. .,. 4 9 O 
comporão a equipe que deverá ~><~~útâ~ tQlt<:J$ os trâmites das él~iç~, e: 
para ·isso asslna;rãe termo de ~m~ para. atuarem Cdm tofàJ 

.,,A <' - '<""· "•< 

imr>a-ttiand,de e li$.Ura, buscandt.> ~.rdrr ~-- ftn~ setiafs destri.t<;l$ .f.)ô 

presente ~to. bem como os ptinÇfJ),~~ ·~· :'mflla defesa .é do 
contraditõtio. 

Parágrafo Primeiro .. A J!Jie~ se dará no· mêf 4e -~Ol· ~P. ·~ ,eleltoral 
em data a serdefinida :pe,t~t~l-<.J··êtei1ora·ts~ que:ap~:a ~E,diriiçãD 
da data, deverá provJdenciâr .()· ~f~rJtira:ma da· elei~Q, qqntlJilqQ prazos 

de ~nscrições das chapa$, ·bém ço:~ as -orienta,&$ qµ~ enttt1Q.erem 
neces$4rlªs para a mseriçjo, <»mo rMo· à documentos rte~no~i 
impec;Jirn~ntQs,. etc. 

Parágrafo Segundo .. . À Ass.oda:çi~· )'ff<NlÁtm~Jarã.i a>m -uma ~a~~n9~ 
mínima de 60 (ses~enta) dias da eJeição t,i pu&litação de edi~l de 
convocaçã,o para 9 pro~SSD eleitoratt fJxando:·stl U:rtt p~~o .mfüime: dê. 10 
(dez) dias para a ih:~~lo das d\af$$; .t:'Qri'l a apresen~, do$ 

documentos ~xigkfos Pf!la COrt1f$do''Eleifôrat 

I~ Será elegfvel som~nte o sócio. que preendlet t:>t ·rgqyjsi• de 
a~ordo com ·O AltiiQ 39''~ ll·.<tesm&tat$. 

Parágrafo Terceiro ,,. Escoado·. o·~~· ·~ra a$ inud~·.da$ chppa$ que 

concorrerão •· eleição~ a Com,i5.$ão ~h~itOl}lf' ,,natisará .as in:$trt~es: ·n~· 
prazo máximo de lQ (dez) diair,p:ro-t"'dQ.~~*fvmiame.fltad1,~reo 
deférirnento ou indefetimento1das ht$ctriÇ~$; ~".n<R> aintla determinar 
para que no prazo máximo. de 0$ .(çJnc,0) dlas providentlettt a 
aprese.ntação dê QQC,.umen~os .faltantes.º"" r~.IJd~~<>· dê documentQs. 
sob pena de in<le~rim:tmt<;> da inser~,, d.EJV;éfltj() hJVlt nova análise 

sobre o atendimento d~s ~xigé~s no p.ral.ê roá:Xlfl!tQ qê·Q$ (efrt«)!J di:as.. 

Parágrafo Quarto -· Das qeçi$~.t'()~~~ pela C&mi$$ã()· il~i;~tal $obre .o 
deferimento ou indeferim~nto Qª~ ir:t•t~1 . c.aberá rêêü't'SQ de 
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0 ~~0 1 8,J 

·.... ~-;ti# ...... ' ' . ... t. #Ol .· À'~ . 
r · · . .,.,.À~""' Mil'&- ·d"';o;..'.!lt;oi '*.-·Wfllnr:-..L.J;-.... ;w. os "~4.~, de-veado a · · · ~nSh••"''' ""'"iG'°' q..:;: · ~'"'"·y 'IJ,"·'"1'.~-, 'ff.HDMíflV(~ . . • \~~~t-~ · •... • ' · 

~·t1e3to.ta1 ;-J·~..-·~de.J;Q (dai) dias. 

Parisrafo'Qulnto ·•· Das .d~r~ ~~riitlYas .~da :C:omlssl<> El~itôral .çaberá 
rê.e.urso no pr&o · de 10 {~)· t~, ·Qnde deverá ser retttétldo para 
julp111ento ·~.o Pre$id~nte da l24'l ~~~ da OA8 lbitinga que 

·anat-tio r:~rso. ane.~~Mt•·-1 mt•~ 

Paráplfq Sextó • A Asmcl~o· d&verã ~-*'e publicidade de tPdéls 
as deCisões p~tJri~~S· pela Comissãn ileitorah com ·a fixação· no rn~ral da 
.Associação. 

Parágrafo Sétimo .. Qu~fque.r :inter.essad(tpodetá t'ef v~t~d-d.ocumentos 
do proce~. e.téitotaJ no baleio da Auoctação, pQden.do inclusive 
providenciar a cópia ôe (jqcµment()s mediante requetlmentô previo por 

escrito. 

Parágrafo Oitavo - A Comiss~O :E.lei#íi'â.Í. d~vetá acompanhar a re~1ízação 
da eleiçlq; fts«aUz~ todo o anc.ia~nto fÍ~~ivo, .emitindo parecer final 
com"cfrtJ.Ultlf.l.() ,~o processo eleitoral. 

CapltUlo Vtll 

Das .Oispostç6es'Geral$ e.Transitórias 

Art. 382 • A ASSOCIAÇÃO OE ARTE DE tBITINGA·~ ASSARI • só poderá ser 
~nfa mtdl~nte. a aprovaçh em .A$51"MiHJ;IA GERAL EXTRAORDINARIA; 
em dois turnos - ,de quinze dias um do outro, por 2/3 de seus sócios com 

direito a votó, 1».niprovando e:Just1fiG.íntfQ:~ "'-.V•-dé sua extinção. 

Art; 392 ·,,. O Estatuto Soeial da ASSARI poc;ter~ ser .alterado da forma 
necessária a boa ~dmtnlS,~raçãoj modernidade e cel.eridade nas a.ções 
s~iais., urna vez 41:;c:..itc;t• e ;iprov.eltada sua teformulação por maioria 

absoluta (2/3) de;&us~.._t?mAlt-embleiaGerat 



Art. 4og - . os ca$os. pmls.~ ~W· :m~rµTo ;serão r:esolvlüos 
Diretoria e· refêr~~i1<lq$· pe1a,.~1Vt1Mt., 

18 

Art. 4~f-~~;~~0;~'1~~~tt~f!~ ç~~~ Çó~:i~P- Civil e'' 
demais :legt~O pertinemt.e,, f-0.1 "iP~.d.'i>'-rtl . MUM$'.'ll~1&~ peitas 

associados •:·MJMt .. em .10 dl. outut>ro d~. 2018 • - ~-~~tn~<;l9 ••< 
PRESIDENTE na ASSARI: MARJA DOLORES, .RUIZ SANCHE~ bra:silêfra.;·, 

. ~ . . ' ' . 

soltalti, poftad()ra.do, l\G. $SP/S1 n11' 4-411516--1 e do CPF tiº 2Z$776.4~._12 
e pela AD\fOGAOAtDra. ÁNA dLLV:DA SCL\IA.·NICQLI\ tlt•H~~', itJKt-1.tp 
na OAB/SP !rf 2?9.!14, :com· escritõtio. nesta ••;,na. R~a loml~~ .,~ 
971, Centro* to.d~ .~o fi·nai~ ~i~if.m~nt~~t~i~. 
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ASSEMBiEIA GERAL EXTRAORl)lNÁRJA DA ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE UUTl~GA 
. . ATA DE PÓ$$É Ó.A DIRETORIA DO QlJADIUÊNlô 19/22 DA ASSA RI 

A<>$ 19 ·~ n~;~prp d~f~l~,cmunit~o .. se '~til s"à sedez.~\ª-l na Ru~05câr • .~.X~(}~ n;1i ~l\ Vila 
~ na~~ de·DÍtin~~ ~(f ® :~ln Payloi·® 'ftliad0S "d~r~$SARI· Assode.ção ~e Artes de 
Ibitm,p~ ~. ~:,pq.~ ~ã iqo~· d:ir:etctíià "'~t)J!à<Jt\~•~ · 10,19/%022 ~õnfbrme elt:iÇ.ão reahzacia em 10 
de outu&<>/tfl., A ni\ttniãO ~ve início As.· 19 horas e 15 .minuto$. tendo iSido presidida pela Sra; Maria 
l)olo,re1 ·.tl~iz S.~nche,;r prêSí~ (}e~ énU®<le ~ c~,Q,vt,'.Ctjµ, ~ nt4n1 ThJ~go Luiz M.inzoni para 
secretá'riar os:ttamu@s. A presU:fe11te ·em'PQ•:a novâ Díretóriá; da .Chapa eleita Jtiàt aclamação: ~Arte e 
Cultura ao .J\'.te'aàce de Tud:~"; para o e-2Ç:~rofçjn no «111iidrili.lo '.l0l9120t2t pa~sa :en~o à leitura dos 
asspcfa.dóSq~ éófuN>-0 •·~1 n9'1a Clj~~ '11-resi(i~rjfê· ~l:'t~··,J):tJi~ ·RuiZ · Sàn:ches. Vfoe~Presidente 
MUialrl&della,fltlStirde Reande; Jé $~~uma M.J.jh$ Katiuey ·~.,f~ir• da Luz Moreira e lê 
Secretário Thiag~ Um Miiuo)'!il i º 'f $Qt!re:lr9 L.,~~ Jesus d~~ Santos e 2:º T e$0ut~irà Thaira 
C•o)ijte ·de Qlil'eli1f .. Ron~a;- C()tmeihn · F1seãh l'!) . Jrtembro. Ariane halíMial, 2? melribr~ 

~.DorV.tlino Senh~, 3° m~bro . EriC3 ()Is~· r&llto; · P;, .sµplente AntJh1fo Carlos Ferrar.à, R_Çi: 
164.~1524-7 e_ Ç~~: <Y~~6?85S·~2 ê2º .~~pl~!!lé ~~tlettí Apa~éitJwRamôs, RG 42822-014.;9 e C~f g nA.. 

3540l507S..10; Côt:tselht> Consultivo: iu ~iro Ivlln C«rral~ Nogp~ira e 4a ;JJ ~n~h4lra 0 ...,..., 

La.Jistll f~dà Jl$ijno da $jtveina. 'Na ~qdettcia fc>flido o termo de compromis5o, d~is tedos· ~ QO ' 
os empossados assinaram ó documento. Dessa fümn1· ctun· a ~omprovação dos p~semes a ~idente''~ ~ ·· 

~ dêclara empossada a nova diretQria qt;g :~ a v~.gqrar apartit desse dQêum~nto. E~tiveram presentes ~ ~. 
'I na as~ll1~lei:a: , A Dir~totUI E111po-ss1tda: Presidente: Màna .. Dolons Ruiz Sanches, RG.4467516-1 e ~· t: 

CPF 225{76458~72; Yiee•Ptesideu~; Marb• lll&,<te:83pf.$11l d~ ll~nde; RG 17'(1S:t)1J.;~ é do CPF 0 $! 
1 0054835()8..,ll; . :{'°! .. ~e~táJia: l\farj()rit Katjucy ~~rreú1i . da Luz Mt>reira. portàdora do R(i ~ ~ ci 

) "~l 430l286t-7 e do CP.f 424259678~2i>; : 2ô' Secretário Th'-go l.ak ~lnz~mi •. 4~ 4l411132- t .·~ CPF ti·~ 8 
> ., 346362®,8.;{)~; 1~. T~$Q~irp: ~JéS Jew d0$ Sa,.~9s, RG 52 '.B09S72~9 ~ .c-FF450048338-l8; 1º m ';: ;. · 
') TeSOU!)!Ít~: , .1f.t~íni . C•roltbe ~· OJiv.eira Rancada, .:Ro .4141099,4-6 ~' • ·CPF 35,Õ640Z8-79; : ~ :;a: 

Conselho Fiseal: l:º memtm~: Ar1ane·S.nhorini, .RP 3'3~,14386-Z. e C~F 3~9845; Zº'tnembro; e~ ~ 
I Do.-.i .... • ,$#f:l.~~ ·~{} ~~~1~04 ,~: CPF 919.975:418.-03~ 3º membro Edea Obea Pinto. RG d] ?3 
·') 2929'6X73il ~ CPF ZS.'770'2.ll--OS, l~ $tll>leimt Antllnio ~~ ~~rfa~ RQ: l6437Sl~7 é CPF: Q ~ 
') 066365858-62 e 21) ~upl~nte ç~•ett. Aparecid,a lbn1ôs, RCJ 4'2822ôl4-9 e CPr 3540 l Sd1i.w. ~ ~ 

Gon$elhO Consulti-vo: 1° conselheiro: lvan ·Corn.les· N•~ira, llli 11$3.28!1 ·e tPF Ul1f7l38r-8:5 .. e 
l ~ da . iº conselheira: Larissa Fernanda Justino d:. Silv~ira; . RO 44(:)13056-4 ;e .(:pf 378396458-0. 
'l Gestora: Aurea Aparecida GaUi, RG 11125003 e>CPF'03SG2105'863. Petos Professores. Fi,tncionários: 

Enival Jesus dos Santos, RO 52809570·5 e CP.E 4'$0Q4$QZ$ .. 5.$, G~qldJt d~ J.,s, Nicola, RG 
1 ;f~7J-~6 ·~ CF.P. 020523708-89~ Sidin~i Ftpte.nció> RO. 22~í 6196, Osvaldo Cés.ar Barbui, RG 
1' 17742282.-8; Aléuildê.r Augusro Pedrozo. RG 2'95733$.9-7; Marianlt 'Foní~basso Ttizolfo. RG 
') 2644140$"'6; &nato·~. Silva Çmnpps, RO 27589649 .. 3~ J:uliàil• TJntís de AUvedo Reame, RO 

44166813 .. 6 ·e CPF 338606228;.89; Antonio Dias d~ Souzu FÚht>, RG n" 21170404 S'SP!$P e CPF nº 
11 1089930528-17 .. Representantes dos ahnws: Mayk,J RpdngU~$ A,IVe~ da Silva, RG 46~3 7623-0 .~ do 
") CPF 395422~~··82 e iWJJllrda Môraes de Souza,portádordo RG nº 59638254-6 SSPíSP e do CPF nº 
~ 492487708·5 l ; Representante contábil:· Paula R•quelNif.Olau RQ 2929()375-0 e o CPF 279:34581807 . 
. ) Representante dos pais: Lu~ Ferna~d9 Paez J09e, RGH742lt2•2 e CPF 150774908-21 . Vo.hmtários: 

Sônia Aparecida ~e;Sóuza Senh9rinit RG l JS03S13A)8; Paul«> Robert«) Sb"1gi, RG 29952428·0. Os 
't Músicos- da Orqutstra '1\1at$trp lgnâcio Currê.a dt Lacerd• de lbitinga e :()$ Ato~s Grup.o de 
lt T~tro AmetSíS .. NJp ~d.ô rítiiis fiada a dec~r e tudó senrl:o aceito por t®0i os pr~s.~·~ a $ft:l. 
I p.residertte encenou a · eia, qµe füi. sccre · i por mim Thlago Luiz Minzoni. Sé~ue abaixo 

as as~inàtutas do~-IDS .. , "- · - -·~ 
.rri · r-!Fi»01N!~'1'.'.;. ,1_, ;; MT·'." 
• 111 Mana 0ol()re$ RuiZ .. ~.t:;,.-__...,..._--+n-·r--v=~7::"· -' ' ::- ,. .. ,ié~n 1 \' · 

fllf Maria·&-•.~ de Rezende.U.· .2' .. ~~~~~~~~::::.=~~ 
Q 

ª' 41() 

4ln ~::_;~·~;;<~" .-':E;bú?,.s4-5;A.·wwrdmi.#w~ .. : :;E~:2ifu$;..wi4#~4",, ,L"Btirif.m. ~.: ,,,;,.:. ,xniThri®kw é»---· ",'Z' ,,·j w· - .. . "' .. · .. 
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Dorvalín9 Senhorini_ . ........_._::;a:~~~ 
MarjQrie K.ati•y F 
Artàtl:t S:en'horini . \ . . . .. -w--~-----~ 

Antômt1Cartos . err~H_J~~~=-r~,r.7f7-------~~'""---c~~~~~~ 

Ivan Corrale~ Nogueira ___ -7"=v=~,.......-.-
Alex~,~ Augusto PedrózQ,\::12~~ 
SidinciFiorendó1_~~~~..;__........,:,,.~...,..,._~ 
Máriantt Fontebassô Trizo 1~0;..,.,.--~~~~ 
Osvaldo Cêsw Barbui _ __,., .......... =.;...-~~~~ 
Jufütna ~i$·4e· Azevedo R~ame 

· Erdval lesus dos~~tos....,.rp·~~~~~~~~i.,..,,.....Q~~~~~~::;.;,...~fi~~~~
Paula;~\.ltl Nic0lau1.._. ~m 
Antônio Dias~ ${luza Filh0.1;J: m~-tl.ti~__,.,,,..,..___,_......,;...;,.._;_.........._~_,_-~~~!i.ul~-
Miriam dos Santos· Ramo~..:.•....;· :·'· µ.z:~~~~!ft-G"--=4c~-4......,....,._.. ......... __,,_---.......,.___,.-~----
M~yk~I Rod~ Alves da .Silva . ..;_.· _,,...,.~ 

Eduarda M\lt:a,es·® Soll28.~~"'"+:::l"fP'T-~ 
Luiz: f'ernando ~- Jo$ê--íiF.~ ~~l1' 
Alexandre . Córtei,i. Sil,. -.:.~04,~=;.x...------"'--..--"----_._,...,,..,....,_.-----..,..._..,..._.,,,.....__.,....,.. 
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ADENOO DA ATA DE POSSE DA DIRETORiA DA ASSOClÁÇÃO. DE ARTES DE IBITINGA 
RELAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRE"roRIA DA ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE lBITINGAi 

PARA O Q.UADRiiNIO 2019/2022 E TERMO DE COMPROMISSO. 

Aos demtové' dlu· • ~ lf11ftf01i: m.ii e de:roi:t(), reunitru?rse oo AS&• tõdos os assooiadós da 
entidade e. 0$.me,ttlbtos .da Diretoriá ~lei~s . em lO 1·s pa:ra toro~r posse. ~·,te,St'l:'\UÇâQ •• A~mhleia 
Geral Ordinária oo.<>rrida em 16/Iô/2018; às de~eve; bôrUS. depois ~ ;~~utàt ·~ ·tt5 etapàs para a 
eleiç~ da nova, di~Q1'i~ publicação em jornal. 1.wíw de {nseriçãô de çhapas na. ~Ja. v~rtficaçãq de 
elegibíli4ac1e dós ·SAAS ~etrtbrO$, ço~~ ·<> artigo 30 lf!~iSó fl 4o 'Estatl.i(O da A,!{Sociação e nUo hàVendo 
cadastrarnento de ·tmús nenhuma chapa ' interessa~ reçonheceu a legitimidade da chapa e deu V<>Z a votação 
e aSBim a .f\S$enit)J~ ~,leg~ pm::: ai;~ã,o para o mandato de 20l9/~2 a ier e.xercid~ ·a p$'tír.dedA3.·hoje, 
dezenove de 110ventbm d.e dois mil e 'dezoito -até ttinm e wn .. de dezembro de àois mil e vinte e dois a chapa 

=:=,·=·==·~:r== nleftlhros --~•<* IWtínga!SP t tkam 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA! 
. Pte&idMte,; Maria hl~ R.uiz .Sandt-. 

~:s:~~' : /i;~ ··=· .. ·.~t116:4a~12 
r~~(o~: {1JIJ~14l~,,i~-~~~· 

Vice-Presidente: Maria Inês tlé '~p~ht, de R~nde, 
Endereço: Rua Domingos Robert,, 660 -: Centro 
RQ: J.730508:-6 SSP!~P eCPf; 0{)5.483.568-23 
Telefone~ ( 16) 3.342 .. 2052 ~ E .. maik mariainesbrl l@hotmail.com 

1óiSooretãrkii Marjorie làtiu•·FemiramLmM:ore1ra 
1$ndereç9; R® P~rvalino F~schint; S78 • ld'. 'So::O.@Plin§;l~S 
,RG: .43012861~7 SSPJSP e CPF: 424.2S9.67S.26 ··. 
Telefonê: (16). 9-8l53-53J6 e E-inaíi: marjoriekferreira@hotmail.com 

Z'~<>~ ThhJgo 4uiz Min~.ni 
EJ'J,dereço: MHrcitiO~s Córreia, 471 • Vila Izolina 
.RG~ ,4} .4,J LI 32-.1 SSP/SP,,e CPF: 346.'362.ú48--08 
'l'~ttl§l,i!l~~ te E-rilaíl; minwní_minzori.í 1985@hotmail.com 

1 º Tesoureiro: Lu.•leJ iJ~IJs .do• :S~n•9.s 
Endereço: Rtià jQsé Pires de Olivé~, }34 "'"VilftMària 
RG: S2.$09S72 SSPISP.e Cl>-1'.: 450.048.338-18 
Telefonê: (l6} 99330-932.7 ê«E'."truiil: luele:s.- l234@hottnail.com 

2ª Tesoureiro: Thaita Ô•l'ÔJine de OliVein ·Roncada 
. . .., . .. . . 

Endereço; Jose J• Basill-0, 1 Q(t ,. . Paineiras l 
RG: 4L410.99+.6 SSPISP e CPF: 355.66-t-028-79 
· Tel~one~ (16) 9<)3'05-7692 e E"'fUa:il: thfiira.caroline@hounail.com 

CõNSE'LBO ftSCAL: 
'l Q'-tnembro: Ariafiê Séllhorini 

·.·· Ertdereço: llua Mana Oetaldinada Mota, t~g ~ VilaJ)~ 
R<l:33.614~3:$~2 SS.PISJ> e CPF~JQ0.065A98,.45 
Teleibne: { 16} 9'9768.;6402 e 'E .. maH: .arianisenhorine@hotrt1ail.com 

:1• membro: Ü()rvalino Seoitorini 
Êndereço: !{µa Maria Geraldi® da Mota, 139 • Vila Guarani 
RG: S831504SSP/SP,e.:CPF: ôl9.97S.41&-03 
Tel~fone: ~(.16! ~342,,,:5'316 e E;;.maiJ: ·~~l~-.i.n 



~JA(:;.'.•oi .,_<,,. 

CNP'J;; 48ii121: 
Rua óscar dí:e . 
Fone: f l6) Jj4,~"2Ul~ . : .·::. 

.:. ;_: 

3º membr11: Eri(fa 01• :Piàw ,;~ : "::. x · ,,.'.·;::~r. · .. 
Rua J~séJolo Ba!rtio, l7#t 11<L.PaineliuJ · /.::;· 

··-':]~·~.:~;:;:;_;;, 

R.0:29295213 .. 1SSflSP-é·çp,1f:2n:1e9;~us--03 · ;.;,,,~···· ·.· 
Tetetbtte: ( 1 G) 99604~37.98 ê',lt;~àik ;eâ~c-.etlpm.toti)p.tt:il;eõm; · ''~:- · · 

li)'.~! Ant&nioCarlosFernri 
Rua Orvifüe Russi, 121:... ~d l?f4wa4o, 
RG: IQ4~73i4·7 SSPISP ecyFf-06'6365$58'"62. 
Telefone: ( 16} 996.:16 25!0 .e R-.mát1: l~l~~o.ccrm.hr 

2º-~rtter~ Apal'eeid•-Ramos 
Rua RondéS Antõhlo Cárdos6,. 2,~0.,.., ~d. SãO ~ti:).gõs 
RG: 42822014-9 SSP/SP e t'.PF: 3.S:4Crt $.018.~ 1 O . 
T~l~(®tt (1~). 9.$1 .6V Wl ·t E-mJil! ~elªªPWeêhi~P$@gtit~t.ÇQJ)l 

CONSELHO CONSULTIVO: 
1 º Conselheiro: Ivan Corralts Nogue.ita 

RO: 13$3288 l -7 SSP/SJ> ç CPF: 112~337 ,)3:8-.&5 
RuaJQ~eMrutíne:li e'otrea, 259- Vib~·Ítoúna · 
TelefO?'le: (1.f).).~71'.! 4'$J() e E-mail: chuviseo~@yahoo.com.l)r 

1! ConseJheira:~Lamsa.f~.~-..... 

~&-~fí'~t::~;,~· i -~ . 
'T"<il~í;;.~- i'J~-\;-~A1'tm·~t~~ iiP;~ .. . Li.~{-.°"~~~,, '''· ·: 

_,. ;.~~+~~41 ·.\ .. : · ~-i :-~'t: ·~~ w~~ ~~~"':~~ .. ~ /~~~~~ 

Nos, acima citados, assumimos pt>r q1,1atro anoa. a resp:on~i~e dP.$ nossos cargos.: aee:itando ~Qs os 
itens d~ seu Estatl).fb_, ~~.»1 sabedores ·~ · ti0$@:S: 4eifer~$ e i:>bri~~· rom essa. tn.t;idatie~ :bem ~o o 
campromissô de adin:mi&r:rar-· e zelar e àt· andanteltt(l -a màaSAlS pr,oJ~ existentes. .e outtos que possam 
surgj:r, bust1l.r re~·lJ®S ·~- suptir as n~essid_#eS •d* '~()e~ e t:ôm~ntar: e :u~ Çi,útUra, Lazer e 
Entretenimellto à comuflidade ·. ae Ibitinga valorl:tando· .seus artisWJ. 'e ·Suas• matli~ divulgando e 
incentiYando aç®$ el)ltW.tUs• N~ curnµti · · todo rlQ§$<J ,d~~r:~i~os: · · 

! Graziela AEaredda Ramos 
; Ivan Corrale;·No . eira . --~---------, 
f·- ··------··-··- . 
1 Larissa Fernanda .f""~''_,.. 
. --· ·-y - ··-·-'...<...,:..'-

-.,.. ) ., - Meta'§ i .. . 

';'-'\ 
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• !i REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL '?! ' • ~ 

.'JLC 8710-6 

CARTEJ!lA DE IDENTIDADE • • 

) 

• · ' •"'"' VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

:~Jf'0 4. 467 .516-1 ~~g~,;.013 /MAI/2013 
NOi.t< MARIA DOLORES RUIZ SANCHES 

flUACÃO JOSE ANTONIO RUIZ SANCHES 

E TEREZA SANCHES RUIZ 
-~ ! · ~>-!.J...: ... l""·•tt'!>.;"' 

o 6FjÃ"fú 1941 

C«Gi>.G:~· IBITINGA-SP 
IBITINGA 
CN:LV.A046/FLS.0078/N.014675 

e~; 225776458/7~ 

.
.. 205 D<ltgado Dmsion•no 

Vnl.• · fUAAOOOlllElQlfo llRGn.~Sl'~P 
LEí ffQ 7J 16 DE29.'08/83 
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Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 í9 O n Q 18 fj 

Comprovante de Inscrição - CNPJ; 
Comprovante de Endereço; 

Comprovante de Inscrição no Cadastro de 
Contribuintes Municipal; 

Certidão de Regularidade de Débito com a Fazenda 
Estadual; Certidão de Regularidade com o FGTS-CRF; 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 

Tributários Federais da Dívida Ativa da União; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

Declarações: Anexos III, IV, V e IV. 

w1 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR(DICA 
000187 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

48.027 .676/0001-03 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 
1011211976 

NOME EMPRESARIAL 

ASSOCIACAO DE ARTES DE IBITINGA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) -
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

94.30-8-00 • Atividades de associa ões de defesa de direitos sociais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

94.93-6-00 • Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5-00 • Atividades associativas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

399.9 ·Associa - o Privada 

1 PORTE 
DEMAIS 

1 LOGRADOURO 
ROSCAR DE CARVALHO ~ 

~ 
1 COMPLEMENTO 

1 

CEP 

14.940-000 

-i ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM SAO JOSE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) -
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL -

1 MUNICIPIO 
IBITINGA 

1 TELEFONE 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02/12/2019 às 09:45:35 (data e hora de Brasília). 

~ 
~ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24112/2004 

1 ~~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 
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ASSOCIACAO DE ARTES IBITINGA 

ROSCAR DE CARVALHO 51 

JDSAOJOSE 

14940-604 IBITINGA SP 

Roteiro da fartura Medidor 

ASSOCIACAO DE ARTES IBITINGA 
ROSCAR DE CARVALHO, 51 
JD SAO JOSE IBITINGA - SP 

,..T!iN~ 
08DD01Õ 10 o 0701926523 
www.cpfl.Qorn,b:r 

Ct 
, ~ 

0605 

0601 

0601 

0601 

Descriçao da Operaçao 

•• • 905102639241 

Consumo Uso Sistema (KWh}-lUSO 

Consumo-TE 

Adicional do Bandeira Amal1lla 

Adicional de BB"°8ira Vermelha 

Total Dlstl1buidora 

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS 

0807 Conlrib. Custeio IP-CIP Munidpal 

AGO 262 29 
222 32 
303 30 
426 30 
354 31 
465 30 
457 28 
222 33 
724 29 1 

499 30 

Cliente 

NOV/19 688,000 

NOV/19 688,000 

NOV/19 

NOV/19 

NOV/19 

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para dientes oom 

ronsumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.brnartfabranca 

Ml!ld . 
kWh 

kWh 

········- ·-··-· -·-········--···· ··N~;;,;·Fi~;;i·----··· · ···--··-·· · ····-·-··-· ··· ······ 

-:g:Jf 
cpfl paulista 

Conta de Energia Elétrica 
102871920 Série c 

TORREMATPARACONSTRUCAO 
INI MERCADO EMPORIO 12 
AFARMA 

- OP0188 
Conta de Energia Eléb1ca 

N". 102111120 oerla e Pég.1 da 1 

o.ia de Em- 2211112019 
Data de AprnentaçlO 27111/2019 

Conta Contrato No 310002342959 

INSC.EST: ISENTO 
CNPJ:48.027.676/0001-03 

Reservado ao fisco 
484E.5E58.B600.C8ED.2107.6ADA.C5C3.EA05 

Convencional 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V 

WJ"Al. P.ÃGÃR (IWJ 
5B4,S9 

Allq . ICMS BaseCalctJlo 

ICMS PfSfljD lr.!.S 

0,32901163 226,38 18.00 40,74 

0,37260175 256.35 256,35 18,00 46,14 

4,01 4,01 18,00 0,72 

27,29 27.29 18,00 4 ,91 

514,01 

70,88 

Yill~l:E-ll 

lllFi~ 

AV ENG IVANIL FRANCESCHINI 13-829-JD ELDORADO 
AV ALBINO DE BAPTISTA 553 -CONJ RESID VILA MARIA 
R PEREIRA LANDIM 511 - CENTRO 

226,38 

256,35 

4,01 

27,29 

3,01 ~8!1 ltR'll!i'I!! 

3,41 ~HI 
09Dias 

0,05 D<i!!l 
~F'I 

22 Dias 
0,38 fiil' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 
MUNICIPIO DE IBITINGA 
Rua Miguel Landim, 333 - Centro 

CNPJ: 45.321.460/0001-50 

FICHA C OASTRAL DO MOBILIÁRIO 

000189 

Código: 00027246 
Nome: ASSOCIACAO DE ARTES DE IBITINGA CNPJ: 48.027.676/0001-03 

Nome Fant.: ASSARI 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

Cadastro: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

Are a: 

lnsc. Estadual: 
~ 

Abertura: 

AVENIDA CAROLINA GERETTO DALL ACQUA 

JARDIM SAO JOSE 

IBITINGA 

00097152 

RUA OSCAR DE CARVALHO 

VILA GUARANY 

lbitinga 

692.12 Nº Empregados: 28 

ISENTO lnsc. Municipal: 00097152 

10/11/1983 Processo: o 
Junta Comercial: Data: 

Escritório: EDMILSON ROMAO MARTINS 

Complemento: 

Estado: SP 

Complemento: 0051 

Estado: SP 

Região: 

PIS/NIT: 

Nº: 

CEP: 

Nº: 

CEP: 

0051 

14940-000 

0051 

14940-000 

Horário de Funcionamento: 08:00 - 22:00 

Dt. Cancel/Suspen.: Processo: O 
Nº Reg. Pessoa Jurídica: 

Telefone Escritório: 1633422897 E-mail Escritório: petropoliscontab@uol.com.br 

Associa cão Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: 

Tipo ISS: 01 - Não Possui ISSQN Capital: 0,00 Tipo de Cadastro: Atividades de Emite NFS-e: Não 

Atividade: ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS 

SÔCIOS 

~~!~·~'lilf:~{~~~~~~~~;;,~~,·s~,~: 
00066801 MARIA DOLORES RUIZ SANCHES 22577645872 02/09/2016 SOCIO GERENTE 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE 

Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 

Atividades associativas não especificadas anteriormente 

••• ''>< 
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• 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

MUNICIPIO DE IBITINGA 

• 
Código 

00097152 
Razão Social 

Data Abertura 

10/11/1983 

ASSOCIACAO DE ARTES DE IBITINGA 

Nome Fantasia 

ASSARI 

Logradouro 

RUA OSCAR DE CARVALHO 

Bairro 

VILA GUARANY 

Cidade 

lbitinga 
Atividade 

ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - lbitinga 

CNPJ: 45.321.460/0001 -50 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DO MOBILIÁRIO 

. . . 

Srtuação 

01 ·Ativo 
CPF/CNPJ 

48.027 .676/0001-03 
Inscrição Municipal 

00097152 
Número Complemento 

0051 0051 
Cep 

14940000 
UF 

SP 

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles 
verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente 
data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a 
qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. 

Emitida às 10:09:53 do dia 02/12/2019 

Válida até 01/01/2020 

Código de Controle da Certidão/Número AD217F4AA236EDB6 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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• Secretaria da Fazenda e Planejamento do EstadR "O 
de São Paulo U{ · 191 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ / IE: 48.027.676/0001-03 

Ressalvado o direito, da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado ,que não constam -déb tos dedarados ou apurados 
pendentes de inscrição na. Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

Certidão nº 19120002992-45 

Data e hora da emissão 02/12/201910:05:55 

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br l(}). 

Folha 1de1 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 000192 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

da 
Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 48.027.676 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jur íd ica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam dé'b tos insçritos em Dívida .Ativa de responsab lldade do tn.teressado(a) . 

Tratando-se de CROA emitida para pessoajur dica a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima l nforma~a. 

Certidão nº 24428419 Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 02/12/2019 10:03:12 (hora de Brasília) 

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 
11 
~ 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013. J._JJ.>{ . 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
http://www.divldaativa.pge.sp.gov.br 
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Voltar 11 lmprimír 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 48.027.676/0001-03 

Razão Social: ASSOCIACAO DE ARTES DE IBITINGA 

000193 

Endereço: RUA OSCAR DE CARVALHO 51 /JARDIM SAO JOSE I IBITINGA I SP / 14940-
000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da 
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade:l5/ll/2019 a 14/12/2019 

Certificação Número: 2019111515521341799627 

Informação obtida em 02/12/2019 10:08:35 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada 
a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 



,.-.., 

"' 
,...,, 
,..... 

,...., 

~ 

,-..._ 

,-... 

,,.... 

,......., 

"""" 
'1 

'] 

1 
'I 
l 
'l 
1 
'1 
1 
rr 
T' 
11 
n 
TI 
n 
1íl 

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços 1 Legislação ! Canais 
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CERTIDÃO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
' Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

000194 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À D(VIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ASSOCIACAO DE ARTES DE IBITINGA 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:55:01 do dia 18/10/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/04/2020. 
Código de controle da certidão: BFA2.69BA.11 AF.19CC 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta ~ Prep~rar pági!'a 
- para 1mpres:s:ao 
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PODER ,J UDICIARIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

OP0195 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO DE ARTES DE IBITINGA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 
Certidão nº: 190897181/2019 
Expedição: 02/12/2019, às 10:14:50 
Validade: 29/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO DE ARTES DE IBITINGA (MATRIZ E FILIAIS}, 
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 48.027.676/0001-03, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. , 

LO) 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001 -03 - e-mail : assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 í9 

OC0196 

ANEXO Ili 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO E DE 

QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA A ASSINATURA 

DO INSTRUMENTO DE PARCERIA 

Declaro que a ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA atende a todos os requisitos previstos na Lei 

federal no 13.019, de 2014, para celebração do termo de fomento, e que a entidade e seus dirigentes 

não incorrem em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência impeditivas da 

formalização da aludida parceria . 

lbitinga/SP, 05 de dezembro de 2019. 

Maria Dolores Ruiz Sanches 
Presidente da ASSAR! 
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Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 '9 

000197 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea "c, e respectivo § So, da 

Lei federal no 13.019, de 2014, que a ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE JBJTJNGA contratará, com recursos da 

~arceria, os materiais e recursos humanos necessários para o desenvolvimento das atividades 

previstas e o cumprimento das metas estabelecidas. 

,,.--..... 

lbitinga/SP, 05 de dezembro de 2019. 

Maria Dolores Ruiz Sanches 
Presidente da AS SARI 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48 .027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - Jbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 í9 

OC0198 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO NO QUADRO DIRETIVO DA OSC DE 

AGENTES POLÍTICOS DE PODER, DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DE DIRIGENTE DE 

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

Declaro, em conformidade com o art. 39, caput, inciso 111, da Lei federal no 13.019, de 2014, 

que a ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA, não possui no seu quadro diretivo agentes políticos de Poder, de 

membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública 

celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em 

linha reta, colateral ou por afinidade. 

lbitinga/SP, 05 de dezembro de 2019. 

Maria Dolores Ruiz Sanches 
Presidente da ASSARI 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 í9 

OP0199 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA DE QUE NÃO HAVERÁ CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO A QUALQUER 

TÍTULO, PELA OSC, COM OS RECURSOS REPASSADOS, DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO, 

INCLUSIVE AQUELE QUE EXERÇA CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE ÓRGÃO OU 

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CELEBRANTE. 

Declaro, em conformidade com o art. 45, caput, inciso li, da Lei federal no 13.019, de 

2014, que a ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA, não contratará ou remunerará a qualquer título, com os 

recursos repassados, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão 

ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus 

respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por 

afinidade. 

lbitinga/SP, 05 de dezembro de 2019. 

Maria Dolores Ruiz Sanches 
Presidente da ASSARI 



Assarl - Associação de Artes de lbitinga n .", Ü '1 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.co~' .. t:. Ü O 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 í9 

Comprovante(s) de Experiência prévia na realização 
do objeto da parceria ou de objeto de natureza 

semelhante de, no mínimo um ano de capacidade 
técnica e operacional, consistente(s) em atestado(s) 

ou instrumento(s) de Parceria(s) firmados com 
órgão(s) ou entidade(s) da administração pública, 

organismos internacionais, empresas ou outras 
organizações da sociedade civil. 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 í9 

Projetos 
em Parcerias 



ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA - ASSARI 
CNP J: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotrnail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 -Jd. São José, lbitinga/SP -CEP. 14.940-604 Ü 1.1Q2 u- 2 
Fone: (16) 3342-2117 e (TIM) 98224-2864(9 

Associação de Artes de lbitinga 
Exercício 2019 

PROJETOSEMPARCERIASDAASSARl,ATRAVÉSDAESCOLA 
DE ENSINO ARTÍSTICO PROF. NIV ALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 

PROJETO MUSICALIZAÇÃO: "MUSICALIZANDO OS PEQUENINOS" 
Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e a ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA CASA DO CAMINHO 
FRANCISCO DE ASSIS. (Conforme relatório anexo). (Atende a entidade desde 2017) 

PROJETO: "TEATRO INFANTIL" 
Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 

- Nivaldo Ferreira de Oliveira e a ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA CASA DO CAMINHO 
- FRANCISCO DE ASSIS. (Conforme relatório anexo). (Atende a entidade desde 2017) 

PROJETO: MUSICALIZAÇÃO: 
"Um processo de construção do conhecimento" 

Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o e do PROJETO CRESCER. (Conforme relatório anexo). (Atende a 
entidade desde 2017, encerra em 2019) 

PROJETO: LINGUAGENS ARTÍSTICAS 
"A Arte Presente no dia a dia da Melhor Idade" 

Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o CENTRO DIA DO IDOSO. (Conforme relatório anexo). (Atende a 
entidade desde 2016) 

PROJETO: CONTAÇÃO DE IDSTÓRIA 
"Quem conta um conto aumenta um ponto" 

Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o CENTRO DIA DO IDOSO. (Conforme relatório anexo). (Atende a 
entidade desde 2017) 

PROJETO: LINGUAGENS ARTÍSTICAS 
"A Arte Presente no dia a dia da Melhor Idade" 

Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o LAR SÃO VICENTE DE PAULA,DAASSOCIAÇÃOSENHORBOM 
JESUS. (Conforme relatório anexo). (Atende a entidade desde 2015) 



ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA - ASSARI 
CNP J: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotrnail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 -Jd. São José, Ibitinga/SP -CEP. 14.940-604 Q ('; Q 2 Q 3 
Fone: (16) 3342-2117 e (TIM) 98224-286419 · 

PROJETO: CONTAÇÃO DE IDSTÓRIA 
Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de lbitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 

- Nivaldo Ferreira de Oliveira e o LAR SÃO VICENTE DE PAULA, DA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM 
JESUS. (Conforme relatório anexo). (Atende a entidade desde 2015) 

PROJETO: MUSICALIZAÇÃO: 
"UMA ALTERNATIVA VÁLIDA EM BUSCA DA CURA" 

Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de lbitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o BETH SHALOM CASA DE PAZ. (Conforme relatório anexo). (Encerra 
em 2019) 

PROJETO: MUSICALIZAÇÃO: 
"UMA ALTERNATIVA VÁLIDA EM BUSCA DA CURA" 

Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de lbitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o CAPS-AD/SP. (Conforme relatório anexo). (Atende a entidade desde 2016) - , 

PROJETO: LINGUAGENS ARTÍSTICAS: 
"CANTAR, CONTAR E CRIAR IDSTORIAS" 

Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o CRIARTE - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E INSERÇÃO DO 
ADOLESCENTE PARA RECONDUÇÃO AO TRABALHO E EDUCAÇÃO/PROJETO VIDA. (Conforme 

- relatório anexo). (Atende a entidade desde 2016) 

PROJETO: SLACKLINE: 
"EQUILÍBRIO E FORÇA UMA CONQUISTA VIÁVEL" 

Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o APAE/IBITINGA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

- EXCEPCIONAIS. (Conforme relatório anexo). (Atende a entidade desde 2016) 

PROJETO: Contação de Histórias: 
"CANTAR, CONTAR E CRIAR IDSTORIAS" 

Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de lbitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e as escolas das REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS através de agendamento 
via solicitação de ofício. (Conforme ofícios anexos. Atende as escolas desde 2017) 

São 12 projetos da escola em parceria com outras entidades mantidos fora da sede da 
Assa ri. 

ASSARI- ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA 
Maria Dolores Ruiz Sanches 

Presidente 
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Associação de Artes de Ibitinga 
Exercício 2020 

NOVOS PROJETOS EM PARCERIAS DA ASSARI, ATRA VÉSDA ESCOLA 
DE ENSINO ARTÍSTICO PROF. NIV ALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 

PROJETO: LINGUAGENS ARTÍSTICAS: 
"CANTAR, CONTAR E CRIAR IDSTORIAS" 

Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Pro( 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA CASADO CAMINHO FRANCISCO 
r ..\SSIS. (Atende a entidade desde 2017) 

PROJETO: MUSICALIZAÇÃO: 
"Um processo de construção do conhecimento" 

Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o CRIARTE - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E INSERÇÃO DO 
ADOLESCENTE PARA RECONDUÇÃO AO TRABALHO E EDUCAÇÃO/PROJETO VIDA. (Atende a 
entidade desde 2016) 

ASSARI- ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA 
Maria Dolores Ruiz Sanches 

Presidente 
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Associados Voluntários e 
Beneficiários diretos atendidos 

Exercício 2019 
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Associação de Artes de Ibitinga 
Lista de atendidos - Exercício 2019 

DOS PROJETOS EM PARCERIAS DA ASSARI, ATRAVÉS DA ESCOLA 
DE ENSINO ARTÍSTICO PROF. NIV ALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 

PROJETO MUSICALIZAÇÃO: "MUSICALIZANDO OS PEQUENINOS" 
Parceria entre a ASSARI -Associação de Artes de lbitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
~ivaldo Ferreira de Oliveira e a ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA CASA DO CAMINHO 
.._, .RANCISCO DE ASSIS. São atendidos 36 crianças entre meninos e meninas (conforme relatório anexo). 

PROJETO: "TEATRO INFANTIL" 
Parceria entre a ASSAR! - Associação de Artes de lbitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e a ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA CASA DO CAMINHO 
FRANCISCO DE ASSIS. São atendidos 25 crianças entre meninos e meninas (conforme relatório anexo). 

PROJETO: MUSICALIZAÇÃO: 
"Um processo de construção do conhecimento" 

Parceria entre a ASSAR! -Associação de Artes de lbitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o e do PROJETO CRESCER. São atendidas 300 crianças entre meninos e 
meninas (conforme relatório anexo). 

PROJETO: LINGUAGENS ARTÍSTICAS 
"A Arte Presente no dia a dia da Melhor Idade" 

Parceria entre a ASSARI - Associação de Artes de lbitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o CENTRO DIA DO IDOSO. São 22 idosos atendidos entre homens e 
mulheres (conforme relatório anexo). 

PROJETO: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 
"Quem conta um conto aumenta um ponto" 

Parceria entre a ASSAR! - Associação de Artes de lbitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o CENTRO DIA DO IDOSO. São 22 idosos atendidos entre homens e 
mulheres (conforme relatório anexo). 

PROJETO: LINGUAGENS ARTÍSTICAS 
"A Arte Presente no dia a dia da Melhor Idade" 

Parceria entre a ASSAR! - Associação de Artes de lbitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o LAR SÃO VICENTE DE PAULA, DA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM 
JESUS. São 30 idosos atendidos entre homens e mulheres (conforme relatório anr~xf} 

l)~. 
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PROJETO: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 
Parceria entre a ASSARI - Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o LAR SÃO VICENTE DE PAULA, DA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM 
JESUS. São 30 idosos atendidos entre homens e mulheres (conforme relatório anexo). 

PROJETO: MUSICALIZAÇÃO: 
"UMA ALTERNATIVA VÁLIDA EM BUSCA DA CURA" 

Parceria entre a ASSARI - Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o BETH SHALOM CASA DE PAZ. São 08 homens atendidos. (conforme 
relatório anexo). 

PROJETO: MUSICALIZAÇÃO: 
"UMA ALTERNATIVA VÁLIDA EM BUSCA DA CURA" 

Parceria entre a ASSARI - Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o CAPS-AD/SP. São 15 atendidos no total entre homens e mulheres (conforme 
relatório anexo). 

PROJETO: LINGUAGENS ARTÍSTICAS: 
"CANTAR, CONTAR E CRIAR HISTORIAS" 

Parceria entre a ASSARI - Associação de Artes de lbitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o CRIARTE - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E INSERÇÃO DO 

ADOLESCENTE PARA RECONDUÇÃO AO TRABALHO E EDUCAÇÃO/PROJETO VIDA. São 76 
atendidos entre meninos e meninas (conforme relatório anexo). 

PROJETO: SLACKLINE: 
"EQUILÍBRIO E FORÇA UMA CONQUISTA VIÁVEL" 

Parceria entre a ASSARI - Associação de Artes de Ibitinga Mantenedora da Escola de Ensino Artístico Prof. 
Nivaldo Ferreira de Oliveira e o APAE/IBITINGA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS. São 23 atendidos entre meninos e meninas (conforme relatório anexo). 

São 562 atendidos pelos projetos com parceria. 

ASSARI - ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA 
Maria Dolores Ruiz Sanches 

Presidente 
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Associação de Artes de lbitinga -
Feminino - 2019 

LISTA DE ALUNAS MATRICULADAS NA ESCOLA DE ENSINO ARTÍSTICO 
PROF. NIV ALDO FERREIRA DE OLIVEIRA. 

PROJETO VIOLÃO e VIOLA CAIPIRA 
01 Antonia C. J. Trombini Francisco Castilho Marques, 390, S. José 99700-9007 

02 Bruna Ribeiro dos Santos Rua Bom Jesus, 300 Ap. 102, Centro 3342-2459 

03 Eloá de Oliveira dos Santos Izolina Martins da Costa, 243, St Antonio 99732-9997 

04 Eloisy Fernanda Stanzani Facin Gama Cerqueira, 613, São José 3352-2786 

05 Lais Maria de Oliveira Dantas José Carrozzi, 576, São Domingos 99329-1891 

06 Larissa Flóis de Oliveira Avenida dos Pássaros, 194, Jd Paraíso 3341-1854 

17 Leine Batista Dulce Jose Zapata, 590, Jd Centenário 3342-3473 

08 Letícia IQllácio Santesso Domingos Quatroni, 373, Jd Bosque 3341-5527 

09 Letícia Rosa Cunha de Paula Tereza Geraldina Celli, 102, Bela Vista Sul 3342-3057 

10 Lohany Suelen da Silva José Pinheiro de Freitas, 349, Jd Rafaela 2 3341-4247 

11 Maria Eduarda Jardim de Oliveira Giácomo Moreale, 141, São Benedito 3342-2381 

12 Maria Elisa de Azevedo Reame Alfredo Abla, 686, Jd Tropical 3342-4880 

13 Maria José da Silva Calori José J. A. Gonçalves, 363, Jd Paineiras 1 3342-7608 

14 Mariana Viotto Calori José J. A. Gonçalves, 377, Jd Paineiras 1 3341-3214 

15 Marianna de Lucena Barbosa Sabino do Prado Biondo, 211, Jd. Izolina 3341-8069 

16 Marina Evangelista Joana Salia Salva, 341, Vila Maria 99320-4135 

PROJETO MUSICALIZAÇAO 
17 Eduarda Bonan Gianati Maria BriQlle Pacola, 465 99612-1072 
18 Eliza Zeponi de Mello Soares Madalena Tavares dos Santos, 65, Petrooolis 3342-3896 
19 Heloisa Garcia Guedes Antonio Campregher, 455, Jd. Santa Clara 98171-1696 
20 Isabella Amaral F ermino Lucila Santana Guidi, 283, Angelo de Rosa 99713-2623 

PROJETO TECLADO 
21 Anamila Machado Oscar de Carvalho, 203, VI Guarani 3342-0954 
22 Caroline Anacleto Rinaldi Ozório de Souza caldas, 127, Jd Paineiras 99799-5992 
23 Caroline Stuchi Bovolin Elvira Souza Santos, 275, Maria Helena 99783-2058 
24 Cinthia Theodoro Sítio Santa Sônia, Monte Alegre 9993-6531 
25 Eliana Vieira de Camargo Constantino Cecília C. de Amorim, 456, Jd Bosque 3342-5712 
26 Elodéia Aparecida da Silva Sales Bom Jesus, 202, Centro 3342-2295 
27 Giovanna Nicola de Freitas Medeiros Manoel Rodrigues Netto, 92, Jd America 98110-2553 
28 Juliana Evangelista Narevicius Ernesto Salerno, 111, Jd Taquaral 99731-8955 
29 Laura Irpelli Pinheiro Marieta Olinda Riccardi, 290 99772-7700 
30 Luana Aparecida de Almeida Orville Russi, 270, Jd Eldorado 3342-6804 
31 Marina Lima de Azevedo João Carlos Ferraro, 1354, Jd. Campestre 99610-4824 
32 Rafaela de Oliveira Rodrigues Ariovaldo D. Contente, 904, Jd Eldorado 99751-0586 
33 Rosemarv Ao. Amaral Magalhães Ramos Luiz Henrique Adegas, 245, Bl Vista Sul 3342-8859 
34 Sara da Cunha Biason Setímio Montanari, 1615, Jd Verona 3341-1700 
35 Sonia Aparecida de Souza Senhorini Maria Geraldina da Mota, 139 99638-8410 
36 Thayná Nogueira Porte Francisco Lorusso, 412, Jd dos lpes 3341-1997 

l01', 



1 3 7 1 Bruna Chagas de Almeida 

1 3 8 1 Loren Gabrielly Pinheiro 

39 Ana Clara da Silva Rovere 
40 Ana Vitória Tobias Garbuio 
41 Beatriz Cerqueira Antoniassi 
42 Beatriz Morais Leoncio 
43 Emily, de Oliveira Posca 
-·4 Giovana do Prado André 
45 Júlia de França Pigossi 
46 Lais Cristiane Concuruto 
47 Livia de Moraes Correa 
48 Lorena Martinelli Campos 
49 Luiza Bonfante 
50 Melyssa do Prado Pinheiro 
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PROJETO BATERIA 
1 Maria G. da Motta, 473, Jd. Alvorada l 3342-7173 

PROJETO GUITARRA 
j Elias Saad, 82, Vila Maria j 3342-9664 

PROJETO TEATRO 
Benedito L. Pezza, 109, Jd. Planalto II 3385-2527 
Benedita M. G. Garcia, 397, St Catarina 98150-6628 
Salvador Rufino Neto, 230, Jd Natalia 99756-5191 
Floriano Peixoto, 193, Centro 99221-3360 
Nove de Julho, 175, Centro 99762-6704 
Mauro Sabrone, 212, Jd Roseira 98179-1889 
Antônio G. B. de Paula, 793, V. Guarani 3342-4052 
Dr. Teixeira, 1387, Centro 3341-5370 
Carlos Gomes, 1361, Centro 99600-6020 
Benjamim Constant, 458, Centro 99768-2725 
Chácara São José, s/n, Viradouro 99747-6498 
Eloy Camas, 67, Jd Morumbi 3342-0640 

51 Sophia Fernanda Angelo Leite Souza Pedro de Amorim Ramos, 230, Jd Natalia 99621-1645 
52 Victoria Nascimento Rodrigues Durval Francesquini, 348, S. Domingos 99238-5053 

São 52 associadas atendidas pela escola na sede da Assari de um total geral de 82 
associados conveniados. 

ASSAR! - ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA 
Presidente Maria Dolores Ruiz Sanches 
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Associação de Artes de Ibitinga 
Exercício 2019 - Masculino 

LISTA DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO ARTÍSTICO 
PROF. NIV ALDO FERREIRA DE OLIVEIRA. 

PROJETO VIOLÃO 
01 Adriano Miqueleto Paulino Carlos, 862, Centro 3342-7042 

02 Anderson Marcelino Nunes dos Santos Rondes Antonio Cardoso, 73, São Domingos 99735-7389 

03 Antonio Carlos Ferrari Orvile Russi, 127, Jd. Eldorado 3342-5793 

04 Claudinei Roncada Junior Abrão Baladi, 79, Vila Romana 3341-8453 

05 Davi Vitro dos Santos João Marotti, 151, Jd São Paulo 99744-5549 

----<\6 Diego dos Santos Cortelo Hennelindo Constantino, 3 15 3341-3743 

ü7 Erick Gabriel Pinheiro Alves Elias Saad, 82 fundos, Vila Maria 3342-9664 

08 Felipe Rodrigues Sales dos Santos Ozilio de Souza Horn, 501, Jd. São João 3341-3513 

09 Gian Carlo Gimenez Looes Av. Ferroviária, 1056, Centro 99705-4055 

10 José Alexandre Batista Cuoini Luís Russi, 388, Jd do Bosque 3341-7572 

11 José Roberto de Oliveira Orestes Russi, 333, Jd Planalto 3341-6386 
12 Lucas Viotto Calori José J. A.Gonçalves, 377, Jd Paineiras 1 3341-3914 

13 Luis Henrique Cursino Ernesto Manzoni, 639, Sol Nascente 99755-9789 
14 Mauro Sabione Junior Antonio G. B. de Paula, 581, Centro 3342-3228 
15 Raul de Sousa Candido Kalil José Sawaia, 471, Jd São Paulo 99126-6907 

PROJETO VIOLA CAIPIRA 
J 16 1 Ivanel Aparecido Moreira 1 Av. Anchieta, 642, Jd Maria Luiza 1 1 3341-1949 

PROJETO MUSICALIZAÇAO 
17 Bernardo da Silva Pereira Orlando Luiz Miola, 265, Jd. São Domingos 99719-0320 
18 Fernando Amaral Fennino Lucila Santana Guidi, 283, Angelo de Rosa 99713-2623 
19 Miguel Rodrigues de Deus Alberto Alves Casemiro, 2550, Jd Canaã 3342-3991 

PROJETO TECLADO 
20 Alex Arakaki Ferreira Kalil José Sawaia, 219, Jd São Paulo 99709-3258 
21 Claudemir Seixas Maria Alves Ponchio, 1322, Jd Paineiras 3342-2915 
22 Gabriel Pelizari Moreira XIII de Maio, 1550, Jd. Paulista 3342-2843 
23 Gabriel Stanzani B. Semense XV de Novembro, 741, Centro 3341-4815 
24 Gustavo Henrique de Mira Rondes Antonio Cardoso, 468, São Domingos 3341-1645 
25 José Aparecido de Oliveira José Pinheiro de Freitas, 369, Jd. Rafaela 3342-9396 
26 Leandro da Costa Moreira Cecília Casemiro de Amorim, 274, Jd Bosque 3342-5619 
27 Renan Barboza Ferraz Dr Flávio Pinheiro, 12.,1, Jd Terra Branca 3342-5327 

t )4. 
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PROJETO BATERIA 
28 Marcelo Mascarenhas Passos 1 Afrisio Martins Sanakato, 271, Jd Natália 99728-6893 
29 Pedro José Talarico 1 Idilio Francisco dos Santos, 348, Jd Paulista 3341-4948 

PROJETO TEATRO 
1 30 1 Caio dos Santos Lopes 1 Maria Geraldina da Motta, 1052, Jd Roseira j 99764-3527 

São 30 associadas atendidas pela escola na sede da Assari de um total geral de 82 
associados conveniados. 

ASSARI - ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA 
Presidente Maria Dolores Ruiz Sanches 
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Associação de Artes de lbitinga - 2019 
LISTA DE VOLUNTÁRIOS COLABORADORES NOS PROJETOS DA ASSAR! 

01 Antônio das Chagas de Almeida José Fernandes Vilela, 36 3341-7446 

02 Camila das Neves Gomes Domingos Povinelli, 223 3341-3069 

03 Carlos de Freitas Domingos Robert, 924 334202948 

04 Geraldo Aparecido Muchiutte José Longhini, 64 7 99780-0037 

05 Geraldo de Jesus Nicola Antônio Antonelli, 603 Vila Maria 98154-1009 

06 Henrv Willian Asêncio Ducci Augusto Henrique de Carvalho, 346 3341-7702 

07 João Dias Sobrinho Rua Três, 452 99726-0942 

PROJETO ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA 

08 José Ariovaldo Barboza Junior Paulo Augusto Tucci, 205 99994-7707 

9 Leandro de Moraes Récio Maria José de Paula Souza,315 3342-6129 

10 Paulo Hamilton Camas Amarante Chácara do Astro S/N 99607-2247 

11 Paulo Rogério de Castro João Sergio de Lucca, 609 98127-0425 

12 Ricardo Henrique Torres Alfredo Abla, 798 3341-5049 

13 Sirlei Aparecida Vieira da Silva Benedito Valentim de Moraes, 398 99738-5980 

14 Tiago Aparecido da Costa Umberto Antônio Stanzani, 180 99726-6049 

15 Thiago Luiz Minzoni Marcílio Diniz Correia, 4 71 99173-9043 

16 Thiago Ribeiro da Silva Juvenal Citoni, 55 99225-4225 

17 Vanderlei Justino Erico Meira Ramos, 343 3341-6435 

PROJETO SERESTA 
18 Aurea Aparecida Galli Oscar de Carvalho, 309, Vila Guarany 99616-7698 
19 Eduarda Moraes de Souza Fabiano Peixoto, 193 99221-3860 
20 Enival Jesus dos Santos José Pires de Oliveira, 334, Vila Maria 99746-8773 
21 Erica Olsen Pinto José João Basílio, 278 3341-5793 
22 Juliana Thais de Azevedo Reame Alfredo Abla, 686, Jd. Tropical 98122-2254 
23 Larissa Fernanda Justino Honório Lorusso, 191, Jd. Romana 99789-6163 
24 Lueles Jesus dos Santos José Pires de Oliveira, 334, Vila Maria 99746-8773 
25 Luís Cláudio Moreale Seis de Agosto, 361 3341-6151 
26 Maykel Rodrigues Alves da Silva José Pires de Oliveira, 16, Vila Maria 3342-5862 
27 Mariorie Katiucy F. da Luz Moreira Bom Jesus, 1096 8171-1495 
28 Micheli de Freitas Rua Dr. Barreto, 340 99761-5175 
29 Sandra Maria de Bartolo Costa Moreale Seis de Agosto, 361 3341-6151 
30 Sonia Aparecida de Souza Senhorini Maria Geraldina da Mota, 139 3342-5316 

GRUPO PARAFOLCLÓRICO "CORPO BRINCANTE" 
31 Aurea Aparecida Galli Oscar de Carvalho, 309, Vila Guaranv 99616-7698 
32 Eduarda Moraes de Souza Fabiano Peixoto, 193 99221-3860 
33 Enival Jesus dos Santos José Pires de Oliveira, 334, Vila Maria 99746-8773 
34 Erica Olsen Pinto José João Basílio, 278 3341-5793 
35 Juliana Thais de Azevedo Reame Alfredo Abla, 686, Jd. Tropical 98122-2254 
36 Larissa Fernanda Justino Honório Lorusso, 191, Jd. Romana 99789-6163 
37 Lueles Jesus dos Santos José Pires de Oliveira, 334, Vila Maria 99746-8773 
38 Luis Cláudio Moreale Seis de Agosto, 36~ () 3341-6151 

~ . 
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Maykel Rodrürues Alves da Silva José Pires de Oliveira, 16, Vila Maria 
Mariorie Katiucy F. da Luz Moreira Bom Jesus, 1096 
Micheli de Freitas Rua Dr. Barreto, 340 
Sandra Maria de Bartolo Costa Moreale Seis de Agosto, 361 
Sonia Aparecida de Souza Senhorini Maria Geraldina da Mota, 139, V. Guarany 

PROJETO Cia. TEATRAL AMETSIS 
Aurea Aparecida Galli Oscar de Carvalho, 309, Vila Guarany 
Eduarda Moraes de Souza Fabiano Peixoto, 193 
Enival Jesus dos Santos José Pires de Oliveira, 334, Vila Maria 
Lueles Jesus dos Santos José Pires de Oliveira, 334, Vila Maria 
Marjorie Katiucy F. da Luz Moreira Bom Jesus, 1096 
Maykel Rodrigues Alves da Silva José Pires de Oliveira, 16, Vila Maria 
Micheli de Freitas Rua Dr. Barreto, 340 

PROJETOBANDAFANTOCH 
Alexander Augusto Pedrozo Anália Maria Lima Ramos, 757 Pq. Indl 
Felipe Lacorte de Souza Domingos Robert, 1176 - Centro 
João Pedro Chagas Pinheiro Ananias Rosa, 280 
Maykel Rodrigues Alves da Silva José Pires de Oliveira, 16, Vila Maria 
Osvaldo Cesar Barbui Adolfo Tagliatella, 133 Vila Maria 
Sandra Maria de Bartolo Costa Moreale Seis de Agosto, 361 
Thayná Nogueira Porte Francisco Lorusso, 412, Jd dos Ipes 

PROJETO BAILE 

3342-5862 
8171-1495 
99761-5175 
3341-6151 
3342-5316 

99616-7698 
99221-3860 
99746-8773 
99746-8773 
8171-1495 
3342-5862 
99761-5175 

99700-8305 
3341-4984 
3342-5550 
3342-5862 
99702-0340 
3341-6151 
3341-1997 

Diretoria da ACIFI Associação Clube da 9 membros da Diretoria prestam serviços voluntários para 
3ª Idade Feliz- Cidade de Ibitinga a Assari. Organização, decoração e administração do 

evento num total de 03 bailes por ano. 

A Assari conta com 66 associados voluntários que desenvolvem atividades 
do fazer artístico, fomentando cultura, sem fins lucrativos. 

Ibitinga/SP, 03 de dezembro de 2019 

Lf2rl.vt44cii~ 
ASSAR! - ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA 

Presidente Maria Dolores Ruiz Sanches 



Assari ·Associação de Artes de lbitinga O:·; Q 
21 CNPJ: 48.027.676/0001-03 ·e-mail: assariartes@hotmail.cohi · 4 

Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117- (TIM) 98201 7767 '9 

Relatórios 
dos Projetos em Parceria 

com a Assari 
Exercício 2O19 
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ASSOCIACÁO SENHOR BOM JESUS - LAR SÁO VICENTE DE PAULO ( ... ('"\ 

21
._ 

CNPJ 49.274.99610001-12 J: l LJ ~ 
Registrada no CNSS Proc. 246 492171 - CDC n°2370- CEAS nºl 139 

De Utilidade Pública Federal - Decreto 73.804 
Rua Gama Cerqueira. nº 430, São José - CEP: 14940-000 - Ibitinga/SP 

Telefone: (16) 3342-2509. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - exercicio 2019 
do Projeto - Linguagens Artísticas: 

"A Arte Presente no dia a dia da Melhor Idade" 

L-- - ---·--· -------- - - ---·· -·--- - ..... .. -·· - ·-

11. Identificação --------- ------- ------------ ------------·------ ---- --··· · ...... . - - ---· 

lN~me do Projeto da Parceria: "Uma alternativa Válida em busca da Cura" 

Nome da Entidade: Associação Sen~~~ Bom ~esus - Lar São Vicente d~ Pa~~o_.__ _ ___ _ 

ICNPJ: 49.27 4.996.0001-12 

JEndereço: Rua Gam_~ Cer9ueira -- -------=---~~~=-~.J~-~~-;i?~~~~~~- \9~mple~~~~~--
:Bairro: Centro _ E_EP:~4940-07°r j UF: ~~ . [ci~a_cl_e: lbitinQª: . . . ... 

\DOO/Telefone: 16/33422509 !E-mail:asiloibitinga@hotmail.com 

Responsável pela Entidade: Lorival Antonio de Morais CPF: 085.428.558-09 

2. O projeto atingiu os objetivos esperados? 

O projeto tem como objetivos: desenvolver consciência corporal, restabelecer o 

equilíbrio emocional, mecânico e orgânico na busca de uma melhor qualidade de vida, 

bem estar e prazer. Neste sentido, verificamos que os idosos gostam da atividade, tendo 

sido atingido os objetivos esperados. 

3. O resultado foi favorável atingiu suas metas? Explique sua resposta. 

Sim, os idosos são participativos e tornou-se um momento de lazer e compartilhamento 

de lembranças através da música. 

4. Avalie o projeto quanto ao resultado: 

ótimo X 

Bom 

Satisfatório 

Regular 

Justifique sua resposta 

Notamos que os idosos aguardam animados pelo dia desta atividade e participam 

cantando, proporcionando inclusive maior integraçao junto aos funcionários. 

kO) 



ASSOCIACÁQSENHOR BOM JESUS- LAR SÁO VICENTE DE PAULO 
CNPJ 49.274.99610001-12 

Registrada no CNSS Proc. 246 492171 - coe nº2370 - CEAS nºl 139 o :"': o 21 G 
De Utilidade Pública Federal - Decreto 73.804 

Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José- CEP: 14940-000- Jbitinga/SP 
Telefone: (16) 3342-2509. 

5. Gostaria de fazer alguma observação? 

Gostarramos de parabenizar a equipe ASSAR! e manter essa parceria nos próximos 

anos. 

'lbitinga/SP, 05 de novembro de 2019. 

L e Morais 

CPF: 085.428.558-09 

Gestor 



ASSOCIACÁO SENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICENTE DE fAULO 
CNPJ 49.274.99610001-12 

Registrada no CNSS Proc. 246 492171 - CDC nº2370 - CEAS nºl 139 
De Utilidade Pública Federal - Decreto 73.804 

Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José- CEP: 14940-000 • lbitinga/SP 
Telefone: ( 16) 3342-2509. 

ono211 

LISTAGEM DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO 

Contação de História: "O Resgate da Cultura na Melhor Idade" 

OOIALBINO APARECIDO SALVADOR 1 

[]I°]ANA MARIA APARECIDA BORGES 1 

[][]APARECIDO CARLOS LUIZ LONGUINII 

ffi]AURELINO BATISTA DOS SANTOS 1 

OOlcÉLIA REGINA FÉLIX DA SIL v A 1 

[~]EVA ALZIRA DE CARVALHO 1 

@]!GERALDO GIANSANTE 1 

[]!]GERALDO NICODINO FERREIRA 1 

~]GERSON LEME DA MOTA 1 

CJI]!JAIR FERREIRA 1 

[TIJ!JOÃO MIGUEL DE SOUZA 1 

(JI]IJOAQUIM AURELIANO GONÇALVES j 

[JI]jJONAS V ALDIR DE LACERDA 1 

[!TijJOSÉ DA SILVA 

DIJl1osÉ JUSTINO VILA 

[~]JOSÉ MARIA ALVES 

[JIJ!JOSÉ ROBERTO PASQUALINI 

[J!JILAZARO ROSSINI 

[J[J!LUCI HELENA KNOBBE DA SILVEIRA 

OOIMARIA DE LOURDES 
[}_[]MARIA ROSA DA SILVA CORREA 

(]~]MIGUEL DE CASTRO MEIRA 

Q[]NEYV A PELACHIN LUCIO 

QDININA PIZZI CLAUDINO 
@]PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA 

~!RAIMUNDO BATISTA 1 

[Jz]REINALDO APARECIDO PAROLIZE 1 

[1!]SIDONEA RONCADA COGO 1 

(J2::]TERESINHA JACOMELLO 1 

QQJITHEREZA ERBA 1 



ASSOCJACÃO SENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICENTE DE PAULO 
CNPJ 49.274.99610001-12 

Registrada no CNSS Proc. 246 492171 - CDC n°2370- CEAS nºI 139 O r·~ Q 21 Q 
De Utilidade Pública Federal - Decreto 73.804 U 

Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José - CEP: 14940-000 - Ibitinga/SP 
Telefone: (16) 3342-2509. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - exercício 2019 
do Projeto - Contação de História: 

"O Resgate da Cultura na Melhor Idade" 

1-b ___ l-de-n-tl-fl-ca_ç_ã_o______ ----- -----·----- __________ ______ - ~~-:-~~----~-~~--- -~- · -- _- -_· -_ -

jNome do Projeto da Parceria: "O Resgate da C~-~tura n!._Melhor Idade" _ ____ _______ ____ ·--- --: 

Nome da Entidade: Associação Senhor Bom Jesus - Lar São Vicente de Paulo~--- - -·-- __ _ 

·cNPJ: 49.274.996.0001-12 
Ender;ç;~Rua Gama·C~~u~·--- - -- -- -- -- [Número: 430 !complemento: 

!Bairro: Centro --- ICEP: 14940-070 -! ÜF:-SP-pdade~lbiting;--·----- -- . 
~- f-----------------_L_-·------·---~-· · - · - ···- -· -- - - -~ ---·--· ··-·-- -·--- -- ····-- ----· -·- - · - --· 

1 1 
1 

DOO/Telefone: 16/33422509 \E-mail: asiloibitinga@hotmail.com 
i 

Responsável pela Entidade: Lorival Antonio de Morais CPF: 085.428.558-09 

2. O projeto atingiu os objetivos esperados? 

O projeto tem como objetivos: desenvolver a capacidade de reflexão, ampliando sua 

imaginação, percepção, interpretação e concentração; adquirir o gosto pelas histórias, 

contos, lendas, mensagens e, sobretudo o hábito da leitura. Neste sentido, verificamos 

que os idosos gostam da atividade, tendo inclusive desenvolvido o interesse pela leitura, 

principalmente de gibis, assim entendemos que os objetivos esperados foram atingidos. 

3. O resultado foi favorável atingiu suas metas? Explique sua resposta. 

Sim, os idosos são participativos e a dinâmica da professora Juliana atrai a atenção 

deles, tornando um momento de lazer e descontração. 

4. Avalie o projeto quanto ao resultado: 

Ótimo )( 

Bom 

Satisfatório 

Regular 



ASSOÇJACÁO SENHOR BOM JESUS - LAR SÁO VICENTE DE PAULO 
CNPJ 49.274.99610001-12 

Registrada no CNSS Proc. 246 492171 - CDC nº2370- CEAS nºl 139 
De Utilidade Pública Federal - Decreto 73.804 

Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José - CEP: 14940-000 - lbitinga/SP 
Telefone: ( 16) 3342-2509. 

Justifique sua resposta 

OP0219 

Notamos que os idosos aguardam animados pelo dia desta atividade, proporcionando 

um ambiente saudável e estimulando a boa convivência entre eles. 

5. Gostaria de fazer alguma observação? 

Gostarlamos de parabenizar a equipe ASSAR! e manter essa parceria nos próximos 

anos. 

lbitinga/SP, 05 de novembro de 2019. 

Morais 

CPF: 085.428.558-09 

Gestor 



ASSOÇJACÃO SENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICENTE DE PAULO 
CNPJ 49.274.99610001-12 

Registrada no CNSS Proc. 246 492171 -CDC n°2370-CEAS nºl 139 O:··~ Q 2? O 
De Utilidade Pública Federal - Decreto 73.804 -

Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José - CEP: 14940-000 - Jbitinga/SP 
Telefone: ( 16) 3342-2509. 

LISTAGEM DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO 

Linguagens Artísticas: "A Arte Presente no dia a dia da Melhor Idade" 

[}[]!ALBINO APARECIDO SALVADOR 1 

CQDIANA MARIA APARECIDA BORGES J 

OOIAP ARECIDO CARLOS LUIZ LONGUINII 

[]~JIAURELINO BATISTA DOS SANTOS 1 

[Q[)ICELIA REGINA FÉLIX DA SILVA 1 

[]~JIEV A ALZIRA DE CARVALHO 1 

[][]GERALDO GIANSANTE 1 

[][]!GERALDO NICODINO FERREIRA 1 

CQ2JIGERSON LEME DA MOTA 1 

[JQ:]JAIR FERREIRA 1 

DIJIJOÃO MIGUEL DE SOUZA 1 

!JI]!JOAQUIM AURELIANO GONÇALVES J 

OIJ!JONAS V ALDIR DE LACERDA 1 

DIJ11osÉ DA SIL v A 
1 

[ill!JOSE JUSTINO VILA 1 

[}[]!JOSE MARIA ALVES 
1 

[!IJ!JOSÉ ROBERTO PASQUALINI 1 

[J!]LAZARO ROSSINI 
1 

[!IJILUCI HELENA KNOBBE DA SILVEIRAj 

[~]MARIA DE LOURDES 
1 

[][]MARIA ROSA DA SILVA CORREA 
1 

[]~]MIGUEL DE CASTRO MEIRA 1 

[JIJINEYV A PELACHIN LUCIO 
1 

[J~JININA PIZZI CLAUDINO 
1 

[]_~]PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA 1 

[}~]RAIMUNDO BATISTA 1 

(J'f]REINALDO APARECIDO PAROLIZE 
1 

OOls1noNEA RONCADA cooo \ 

[~JITERESINHA JACOMELLO 1 

[~]THEREZA ERBA 1 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

PROJETO CRESCER 

Avenida do Parque nº 317 - Parque Industrial 
14940-000 lbitinga - SP 

Fone: (16) 3342 8877 

Projeto Musicalização Exercício 2019 

Parceria com a ASSARI - Associação de Artes de Ibitin a 
1. IDENTIFICAÇÃO 

rofessor Geraldo Nicola 
orne da Entidade: 
ROJETO CRESCER 

CNPJ: 

Endereço: 
AV.DOPAR UE 
Bairro: 
P . INDUSTRIAL 

Responsável pela Entidade: 

CEP: UF: 
14940-000 SP 

NA CRISTINA M. C. DOS S. ARANAS 

Cidade: 
IBITINGA 

E-mail: 

úmero: 
317 

Complemento: 

anaaranas uol.com.br 
CPF: 
081.323. 798-02 

2. Justificativa para manter o projeto ativo por mais 01 ano: 
Quando recebemos - com alegria - este presente maravilhoso do ASSARI, num curto espaço de 
tempo pudemos perceber os benefícios sentidos nas crianças. A música, a arte em geral são 
importantíssimas ferramentas de socialização e intervenção no campo pedagógico. 
E, um fator que também facilitou o sucesso desta parceria, foi justamente o fato de sermos uma 
escola de contra turno e nossos "pequenos artistas" já estão aqui, com seu profundo dom 
artístico . 
Proporcionou um ambiente de pacificação entre os alunos, provando que a música promove um 
maior interesse dos participantes pelas aulas e respeito aos seus professores. 
O respeito e contato com nossos alunos fez com que pudéssemos trocar experiências que trouxe 
ganho para os dois lados - professores e alunos. 

3. Público assistido pelo projeto: 
Hoje, o Projeto Crescer atende aproximadamente 300 crianças pertencentes às 12 escolas 
públicas, sendo 08 escolas municipais, 03 estaduais e a APAE. Fazemos anotar que não há 
quaisquer diferenças entre os alunos das diversas escolas, havendo uma grande integração entre 



PROJETO CRESCER 

Avenida do Parque nº 317 - Parque Industrial 

14940-000 lbitinga - SP 
Fone: {16) 3342 8877 

eles. Bem assim, uma socialização necessária para que todos os alunos possam se sentir amados 
e confiantes ... 

4. Atividades 
Ao longo deste ano, foram desenvolvidos dois projetos que vieram somar muito e harmonizar 
nossa escola. 
- Aulas de canto com o Professor Geraldo Nicola. Com a duração de seis meses: maio, junho, 
agosto, setembro, outubro e novembro. Duas horas semanais, uma hora no período matutino e 
uma hora no período, toda a sexta-feira. 
- 04 Cotações de histórias pela Professora Juliana Thais. 

5. Avaliação: 
O projeto da parceria - ASSARI e PROJETO CRESCER - foi divulgado sempre que ocorreram 
eventos e ainda para ilustrar a evolução de nossos alunos no projeto oferecidos. 
Para o ano de 2020, necessitaríamos ampliar com um maior números de Profissionais do Assari, 
trabalhando com as ferramentas oferecidas para a melhoria de nossos alunos e professores. 
Nós, equipe do Projeto Crescer, acreditamos que a MÚSICA tem o poder de expandir os 
horizontes de uma criança, é algo mágico capaz de mudar suas vidas, emergindo no universo das 
artes a partir de uma metodologia lúdica muito divertida ... . 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
O Projeto Crescer agradece a parceria e conta com ela por mais um ano, para que possamos nos 
empenhar cada vez mais na socialização, pacificação e aprendizados de nossos Alunos e 
Professores. 
Encerro parabenizando toda a equipe do Assari, em especial a gestora Aurea Aparecida Galli. 
Que Deus continue abençoando imensamente vosso trabalho. 

lbitinga/SP, 12 de novembro de 2019 

ANA CRISTINA M. C S. ARANAS 
DIRETORA do PROJETO CRESCER 
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R.ELATÓRIO DE ATIVIDADES - exercício 2019 

Do projeto Musicalização 
"Um processo de Construção do conhecimento" 

Parceria com a ASSARI - Associação de Artes de Ibitinga 

;.. •. • .•••. -·-~~ •• ~~:.i..........:...i.1~--~,.~ ••• ~-. ... ..1--.,-....... ....... .J,~l,,.-.y..,;;" . .......... I:tiiãmliieiÇIO .... ___ .. ____ . __ _..--~--- . ! 
' . i 

!i\Ja.me .. aõ .... Píoiefo da·· ·i5ã.íêêi=ia·:--!Vi~8icãiliãÇão: ~zuni pr~c~s.so dê~ co!iSiiuÇãõ-<lõ._cõõhecimênto".. ; 

~N·ô-m·e-ci'ã ···e·i1t:fda.de: ··cA?~fÃo··tcent.tõ-ae-ÃteõÇãõ···Psfêõssi:iciafAlcõare· oüfrâs .. bro9ãs) __ _ 
·--··· •. ······ ·········-················ •·••••••• ···············~·· ···· ·-········ ···---~ •••••..•. ----··-. - •. ~ .. Jtr-••· ... ----~,.. 

:cNPJ: 
' 
i:ílciereçõ:~ 4 

___ ,,.,o .. = .. -----."' ... ,,._ - - ··· ... -·- ···--------- ... - .................... __ i~Jú-merõ_: _ .... -.... com.piementõ: ·- ......... ; 
;Ru.a. ~ou.r.9~$ .. Y. .. ª.r.:~-~ç:_bL_ __ ~··--·-··-····· ..................................... _ .... .................................... ?.-~J .. ... ... .. ...... ..... ... . . . -~-.-., . .,,,~ .. -- ,., .... , 
=Bairro: iCEP: UF: :cidade: 
Jardim América ; SP 1bitinga :Ooo/Te1eto.ne·:··· .. ·······-·· ·· .... _ ..... ,............ .............. · · ·· · .... lE-'maü :·· ············· .............................. · ······ ·· ·· ······· ············ 
:16 3342-9576 ica sad.ibitin a@ mail.com 
Responsável pela Entidade: CPF; 1 

l... .. ~.!!~a _ R. yalle de Ç-ª!:Y. .. ~lhQ ... :-_Çoordenadoré!._ ____ ..... _._ .. _______ .. _ ....... 3 .. ~.?_!_~_2.~68-0~L ...................................................... ...J 

2. Justificativa para manter o projeto ativo por mais 1 ano: 

O grupo de muslcalização tem sido multo importante dentro do cronograma de 

atividades do CAPS AD, pois são estimulados aspectos emocionais, cognitivos e sociais. 

Dentre os objetivos alcançados com a mus~calizaç:ão citamos alguns, como memória, 

atenção e concentração, consciência corporal, motricidade, além de interação com o 

grupo e habilidades sociais, todos muito importantes no processo de tratamento dos 

envolvidos, considerando aspectos biopsicossociais dos nossos pacientes. 

Público assistido pelo projeto: 

Participam da muslcallzação usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) que 

realizam tratamento no CAPS AD por apresentarem transtorno mental grave, decorrente 

ou não do uso de álcool e outras drogas, que têm indtcação e se beneficiam das 

atividades om música. Salientamos que são realizados Projetos Terapêuticos Singulares 

em cada caso acompanhado pelo CAPS, no qual são Investigadas necessidades e 

habilidades dos pacientes e assim feitos acordos de frequência nos grupos ofertados pela 

Unidade de Saúde, dentre eles, o de musicalização. 



000224 
3. ATIVIDADES 

(Desenvolvimento, apresentações e ava1iação) 

Às quartas-feiras, das 10 às 11 horas, o professor Geraldo comparece no CAPS e 

desenvolve seu trabalho com os pacientes . presentes, acompanhados pelas psicólogas 

desta unidade de saúde, Patrlcia Ellen Buchi Zago e Jéssica Eloá Grassi. Considerando as 

preferências dos pacientes o professor traz um repertório e no segundo momento os 

pacientes escolhem as canções. São realizadas atividades de canto, treino de letras, 

aquecimento de cordas vocais e ensaios para eventos programados, como Festa Junina, 

Semana da Luta Antimanicomial e posteriormente ainda, o Natal. 

5.Avaliação 

O projeto da parceria foi citado em jornais, revistas, rádJos, sites da ~nternet, etc? Em 
que ocasião? 

Sim, o projeto sempre é citado nas páginas do Facebook do CAPS AD e da 

prefeJtura de Ibltinga, como demonstrados abaixo, conforme links. De acordo com a 

programação de eventos do CAPS são planejadas apresentações ou mesmo ações 

envolvendo projeto de Muslcallzação, como Festa Junina, Semana de comemoração à 

Luta Antlmanicomial, Novembro Azul, dentre outros. 

Festa Junina: 
httgs://www.facebook.com/IbitingaNai..utaPelàVída/photos/pcb.233538375988249l/233 
!2J62653215935/?type=3& tn . -HH-R&eid-ARDKaOsjX1zKtR2zMHamm-h-
lYyTWM93TzQdV4~Ro8MopAW§.01lJ.Q1<.8PYYTQ.Q.1.Q1A?xvpN3~tNW~QA~~- X!§ ___ ~fQ.~.6..Q 
%5D=68.ARAR7nV2tQ~~1B.ZRE-9..::. 
poiwjaXJfN733olOY2hpgkZAXrBGbHGqRuWSrnQ.rOfl_8Zzcp)jgf(awSjCnc h09ASwpJoICIGO 
·J3RYfnOn2yoimaBXGjr8 3mKGc vViCOOSmwklNdQaTPygR3EL8mn5iHiWegfFxW7!seTqH 
Vv235c2Fl.YcxPOgEuuOOJmGzIHdPvZ4WHífyQORLb2RoowIAdNicpWUg-
5VUzJJNZEe8CWBqy8yyQnoQSg6k~:27gfB2sAFQjphGiiI~2twNJ;JY~!(oifG8n7I.: 
eGzlbpAÇ.Q2Y~:>tJJnfM~o§~56~GQHQ j._2 .Â 
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000225 
Luta Antlmanlcomlal: 
https://www.facebook.com/prefeíturaibitinqa/photos/pcb.2220430Q44707745j22204277 
2l374644/7t'{pe=3& . tn =tiH" 
B.&.filg=ARASLa;u;>~ªZ3g7yJJ.t!ZJ.JxlAQQYel9.;g,2a8f~9Dil.Q.$..QtSQ!..l~tk§yªQg2fllfJ;IRÇ7tPW_~1 
QtfvP1Ç9QY.S.!:!.-Kt~~-?LQ56QO/qSQ=~.êj.tQJJ.bmt~b!RYdXdkQQci8s20tlR3HjUnZ.Q.t..ª~k!_6.f.. 
.f.filaRm5T6wsrxTQ32gR2hF4APQgOOgrnhFgbLc.B2!;i.Y.l.Y.tLt~~UlliSIEGidl4-
hryJu6jkj'tt5cLIYCRvVRkuqNçSj5SQYHoowf6Uk 6WBjhNUKgQxiur-
5Fpy3eG3wussVnYOKgVp{'lzSWkCm1nSWBkJ2ptkihOdRm· 
rYniTy5XcGraJhrGNT7NTtKàOfjsX2WTuQgDÇpls:tnCCIXBunLlb4HrCtA4werUTsKkOPDpõ3m 
WvXeVy2A8ZdC85FISijQZBi~..: 
VhctnSMLpnn8KLKrDoVH8IPxçl8cOP40oÇ __ Wwl9~.á....Y.X2gXfüt.WcwWBSHUd.J.QNX?H.i;i?..6~ 
SUQXZ~KdSrT -
pntQ ZpGCPHeNYpNa 7vye3h!.JORv7NJkQyyfdzGsO~. !lv6xbwMlHLdk6mZgmXLM cDDZeX 
vfllUWsNpE.enx!ElmOxS8ki<L.5zxDI ZmvzlJ.. 7WSP;?f4S-OOvy:l~imaMp 

Grupo de Muslcallzação: 

https: //www.facebook.com/Ibitinga NaLutaPela Vída/photos/a. 7 51282264959323/2 39653 
3510434182/?type:::::3&eid=ABAFLyi7miH8WfbaçGgd·· 
SWfZYYABOS!OI 1 Kl.Je133v0d Fsousg30KGvorOutF4c90EXN HG3 ~ 
A ItgyS& xts %5B0%5D=68.ARDR5c8MVl<NJUf5QqCelsw7113IdfRMEI839ímfifEELO~g_ 
f.Q.t1xr:1Q.-! SJ GBT g NsW H..S. fIJ.2~gk~.A.!.!.l;;f;?..'i.~1'Y.~:.h.Q.!.r.~.J.: . 
QMJ.!SI.'6'.hd.ª-.'iQQfeo PU ~zaWit5kt8 l.Zf2Q.g,!l'.:.Ç.YY.§J_ç~XJJe
Qlonb8JIKleH3WWiWdf=vLSlsWBvjj H MpY9W9REd....ll..Yi<~1JkYlcrn Ed R Ga DY 1 HeO
s!owxDBsJzEiqBuVSpNS?AmIPZRuWxunc ?NAoFCwR7wSL.rZRZUP79l DxpKTPpzso4nQais 
4sasqIL. w)jNzOjS5XQYP3lbEAiV9RbFuoCKN6ijmzUpmSI IN2S8TrFKSNDK2NNKr4HBQ& 

tn ::!OEHH-R 

Novembro Azul: 

httm://www.ibitinga.sp.gov~br/post/$42965?fbclíd:= J w AROQF4c9n W 1 aA UN
Js0nUtF5'FUl30-0xabhnFTjWRxXN-M06CvUNVC IZY 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Há mais informações, dados, referências que a entidade queira destacar? 

Aproveitamos a oportunidade para mais uma vez ressaltar a importância que o 

Projeto de Muslcallzação tem para a Unidade e nossos pacientes, haja vista os grandes 

ganhos que já pudemos observar ao longo dos meses da eX"ecução do Projeto que fica 

evidente pela aderência dos usuários ao Grupo. Semanalmente o grupo conta com 

frequência de:. - -~.~ .. - e . - te serviço de saúde (quantidade estipulada 
~ 

considerando o que -o espaço ffslc:o comporta) que Já têm excelente ~ o 
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professor Geraldo. 

Salientamos ainda que o professor desempenha muito bem seu trabalho, 

comparecendo pontualmente, agindo de maneira ética com todos os envolvidos e 

apresentando comportamento ajustado e multo empático com os pacientes, 

conslderando que são port~dores de transtornos mentais. 

Assim, todos desta Unidade solicitam a continuidade do presente Projeto 

desenvolvido pelo professor Geraldo. 

Seguem algumas fotos anexas: 



..... Mr..;Jll'\U f.JCll LIWlf.JCI "Q ,,V'lfl:;iiltllWI"' r"'-""' "' ......... , ... "'.-a·-- -- ·-· .... · -· · -- - - - . - - -- . 

NOTÍCIAS em Saúde 

CAPS/ AD participa de Novembro Azul e atende 
região do Jd. América 

O mês de valorização à saúde masculina está em andamento na cidade de lbítinga. Nesta 

quarta-feira (5) foi a vez do CAPS/ AD, no Jd. América, realizar um dia especial, cheio de 

atividades e serviços. As ações de hoje ainda seguem até às 19h. 

"Houve consulta médica, testes de glicemia e solicitação de exames de colesterol, 

triglecérides, creatinina e o importantíssimo PSA, que é o exame que auxilia na detecção do 

câncer de próstata", informou a coordenadora do CAPS, Talita Vale. "Enfeitamos nossa 

unidade e oferecemos serviço social de corte de cabelo, através de apoio voluntário. Além 

disso tivemos um delicioso coffee break e musicalização", complementou. 

A unidade também ofereceu exames bucais, para detecção de câncer de boca. /\ 

intensificação da campanha é um trabalho conjunto entre médicos, enfermeiros, agentes 

comunitários, atendentes, técnicos de enfermagem e dentistas. Juntos, se engajam usando 

criatividade e conhecimento em favor da campanha. 

Cronograma 

Através do SAMS, a Prefeitura de lbltinga montou um cronograma de atendimento com 

horário especial nas unidades de saúde. A cada dia da semana terá um ou mais postos ~e 

saúde com as portas abertas até às 19h. O horário normal se encerraria às 16h. /_())' . 

https://wv.w.lbítinga.sp.gov.br/post/$42965?fbclid=lwAR21gdGyi<5j5HRLjwDHBzDWU5sArRIRsLyjlzGv2Fkc-.c5GvEP4Cw1FIW·bO 1. 
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lbitinga/SP, 13 de Novembro de 2019 • 

Coordenadora do CAPS AD 
Talita R. Valle de Carvalho 

CPF: 335.189.368-08 

CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL- CAPS AD 

IBITINGA • SP. 
Av. Lourdes Varesc:hl, 251 

Jd. América • Fone (16) 3342-9576 
Email: capsad.ibitinqa@gmail.com 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES - exercício 2019 
Do projeto Musicalização 

"Um processo de Construção do conhecimento" 
Parceria com a ASSAR! - Associação de Artes de Ibitinga 

11. IDENTIFICAÇÃO 

1 

Nome do Projeto da Parceria: Oficina e Contação de História . 
Nome da Entidade: CRIARTE- CENTRO DE RECUPERAÇAO E INSERÇÃO DO 
ADOLESCENTE PARA RECONDUÇÃO AO TRABALHO E A EDUCAÇÃO 

CNPJ: 03.826.808/0001-10 
l--- ..... --------------------------------~ 

Endereço: Rua Treze de Maio Número: Complemento: 
319 

Bairro: CEP: 
14.940-
000 

UF: Cidade: Ibitinga 
Centro SP 

DDD/Telefone: E-mail: 
16-3341-5848 criarteibitin 
Responsável pela Entidade: 
Coordenadora eral: Sonia Re ina S. Guedes 

lobo.com 
CPF: 
144.518.238-62 

2. Justificativa para manter o projeto ativo por mais 1 ano: 
O projeto desenvolvido no ano de 2019 no CRIARTE teve como objetivo, parte da 

educação integral dos alunos que o frequentam, desenvolvendo a imaginação, 
sensibilidade e criatividade humana por meio da linguagem oral, visando a formação 
crítica do cidadão, para que seja capaz de contribuir para uma leitura com autonomia e 
construção de novos caminhos, ativamente com as mudanças socioculturais 
necessárias para a construção de uma sociedade mais ética e digna. 

O projeto contribuiu na melhoria da capacidade de se comunicar, de conviver, de 
respeitar as diferenças individuais e culturais, de amar e de lutar pela cidadania plena, 
estimulando a reflexão e a revisão de valores, atitudes e comportamentos. 

Público assistido pelo projeto: 

Foi atendida uma média de 55 crianças e adolescente de 6 a 14 anos. Encaminhados 

pela Promotoria Pública, Conselho Tutelar, e os que frequentam por opções dos pais, 

não ficando sozinhos em casa enquanto os pais trabalham, retirando os mesmos das 

ruas. 



3. ATIVIDADES 

As atividades desenvolvidas foram divididas em dois blocos: 
1° semestre- Contação de história e oficinas criativas. 
2° semestre- Contação de história e teatro. 
Produto final: Apresentação dia 27/11/2019 - histórias: - Casamento de Dona Baratinha, 
Alto de Natal e musical de natal. 

5.Avaliação 

- Será realizado um evento no dia 27/11/2019, envolvendo os pais e a comunidade para 
conhecer o trabalho desenvolvido durante o ano. 
O projeto de contação de histórias contribuiu no desenvolvimento de habilidades e na 
disciplina, proporcionando momentos de socialização, cultura, lazer e diversão. 
Promovendo acima de tudo o incentivo a leitura, comunicação oral, criatividade, e 
também mudanças de atitudes em relação aos conflitos encontrados no dia a dia no 
âmbito familiar como: separação, problemas com droga dição e outros problemas 
familiares que atinge diretamente a criança. 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Os profissionais disponibilizados pela ASSARI são de muita responsabilidade e 
comprometimento com o projeto. 
Houve um bom relacionamento com alunos, mantendo a disciplina e apresentando muito 
carinho com as crianças e adolescentes atendidos. 
Após a conclusão do projeto será encaminhado os registros em CD, com fotos e vídeos. 

lbitinga/SP, 25 de o tubro de 2019. 

S · egin ilva Guedes 
Coordenadora - CRIARTE 

CPF: 144.518.238-62 
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Contação de história 

- Contos 

- Confecção de plaquinha com nome 

- Construção de porta-retratos com papel reciclado 

- Dobraduras: O Sapo Bocarrão e O livro da minha vida 

,,...... - Páscoa 

""' - Brincadeiras musicais 

- Construção de brinquedo reciclável 



.--... 

- 18 de maio - Combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes 

,.-.. - Constru~o do Livro "Livros das Digitais11 
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000233 
- Confecção da boneca Africana Abayomi 

- Contação da História: A Dona Baratinha 

- Início aos ensaios da apresentação do teatro: A Dona Baratinha 
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- Semana da Criança: Histórias contadas ao ar livre 



f1: Identificação 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - exercício 2019 
do Projeto Contação de Histórias: 

no Resgate da Cultura na Melhor Idade" 

\Nome do Projeto da Parceria: Contac;ão de Histórias 
-------') Resgate da Cultura na Melhor Idade 

\Nbme da Entidade: Centro Dia do Idoso 
1 

1 

\CNPJ: 
1 

Ofl 0235 

'\Endereço: Número : 
455 

jComplemento: 
Rua: Idúlia da Costa VIieia l .. ... ~~ . , . 

·-~·-'--.-----~---------------- ·----t 
!Bairro: CEP: UF: ;, jCidade: ' 

' po Pacola 14940-000 SP · ,Ibitinga 
1 1 

i-oo_ D_/T_ e_le-fo-ne: \E-mail: 
1016-3341 3958 ilna. bastos@hotmall .com 

1 

Responsável pela Entidade: 
Janaina Zambusi Nogueira Bastos 

CPF: 
335.808.168.02 

2. O projeto atingiu os objetivos esperados? 

sim, o projeto tem superado nossas expectativas tanto em s~a dinâmica como na excelência das a~Jas 

prestadas. 

3. O resultado foi favorável atingiu suas metas? Explique sua resposta? 

Promovendo interação, alegria e desenvoltura e estabelecendo um vínculo entre os idosos a contação de 
história tem agregado valores e bem-estar aos mesmos, ressalto a Importância desta atividade ao 
equipamento. 

PREFEJTU1'A MUNICIPAL DA ESTÃNCIA TUIÚSTICA DE IBm NG 

Rua Miguel Ltndia,l. 8)3 · Centro • lbiiiuga/SP • 1'.Q-40·000 
telefone (16) 3382·7000 / Pu (16) 838:1·7001 
-w.tbltinga.sp.Dov.br - CKPJ 45.321.'4&0/0001·50 

.. 
~. ~ ... 



~eri;.~$~t:1rr~,~:t:} 
'MUNICIPAL 

TURÍSTICA 
DEIBITINGA 

projeto quanto ao resultado: :. 

X 
'-~ - ·- . ..... -.J... . . .......... , 

Bom 
Satisfatório 
Regular 

Justifique sua resposta 

ono236 

., .... 

Através da conta~o de histórias os idosos são transportados para lugares distantes, muitos deles 

desconhecidos. As histórias têm o poder de encurtar distâncias e fazer com que sejamos um só pov'?, uma 

só,~ • • 

~o ouvir uma história os Idosos passam à fazer parte daquele mundo, aumentando seus horizontes e a 

visão que eles têm do mundo afora. 

s. Gostaria de fazer alguma observação? 

Quero ressaltar a Importância da parceria prestada e agradecer pelo trabalho desenvolvido. 

CPF:335.808.168.02 

PReF'EITl1RA MUNICIPAL DA ESTÃNCIA TURISTICA DE IBIT A 

.Rua Miguel La1uüm, 333 • Centro • tb~tinga/SJ> • 141.940•000 

. •. 
ttlefoa• (16) 335-i;TDOO I Fax (lf>) 3362-'1:001 ~. ' 
\inlW.lilitlng1up.~9v.br r C.NJJ 45.32J.46Df

1
0001-SQ 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
APAE DE IBITINGA oc~0237 

Rua Idúlia da Costa Vilela, nQ 515 - Jd. Pat:ola - lbitinga - SP - CEP 14940-000 
Fone/Fax: 16-3352-7510 e 3342-2559 

Reconhecida de Utilidade Municipal Lei nº 1109 de 23/08176- Reconhecida de Estadual nº2748 de 10/04/8 1 - Reconhecida de Utilidade Públicn Federal conforme 
Decreto nº9 l .108 de J 2103 /085 - Inscrita no CEAS sob nº l 485/85 em 22105/85 - Matricula no C.A.R. n" 3200-Certificado de Fins Filantrópicos cunform~ p1va:sso 
nº44006.000935/97-07 - Inscrição Municipal nº984-5 - CNPJ n"4 7 .048.897/0001-97- REG. Pessoas Jurídicas 102, Págs. 1321134 

DECLARAÇÃO 
Declaro para os devidos fins, que Antonio Dias de Souza Filho (Foguinho), CPF 

108.930.528-17 realizou atividades de SLACKLINE com alunos desta Unidade Escolar. 

As atividades foram realizadas com periodicidade mensal, nos meses de março, abril, maio, 
junho, agosto, setembro, outubro e novembro. 

As classes trabalhadas foram: 
1- Transtornos do Espectro Autista (TEA Ili) da professora Magderlei, com 05 alunos. 
2- Ensino Fundamental Currículo Adaptado Aprendizagem Intermediário 1, da professora 

Aparecida, com 12 alunos. 
3- Transtornos do Espectro Autista (TEA li A) da professora Rafaella, com 06 alunos. 

Durante todo o ano, os alunos demonstraram bom interesse nas atividades, com bom 
aproveitamento. 

Por ser expressão da verdade, assino a presente Declaração. 

lbitinga, 18 de novembro de 2019. 

Maria Luiza Rosolim Salerno 
iretora 

M.41/A WIZA R. SAtERNO 
P11L 7.•7.U-..... MliC-481 
Dirt ... a Hl ....,. IMl!a P ._ 

llnt"' .. APAI .. *illntll 
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APAE DE IBITINGA () n O 2 3 8 
. . Rmldiliada Cosa Vilda,.li" 515-Jd. Pa::ola-~-SP-CFJ> 14940-000 

1 r Foac1Fn:: 1&-nsz-751tte3342-2559 
~lk~~ l.à"° H84í:ll'R'J16-~ii:Eilbiillili"°Dadle lltYM'All-ltc:pnp\wjjrjlt~~ iWiGa FedcRI ronfonn 

Dm'doJl"~l.ll8 de lli«Bia5 lppi:rita-.CEAS sdJ'llf' M'6l15 cmZ?Jti.ll$ M*F+-CAI.lff' .DlllO Ca•iii d• "i:fiasfiiaà1;p.:..s aiabme 
d"44006..0009.3$197-W-bmii;ü1t41aíicifm!lli"IJR-S--OiP'.llllf'4f'D~.a!l!!IJ-W-JllEG..B'tsmilbmifficlsJm,.!lí!s.132ll3' 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES - Exercício 2019 

Projeto Slackline 
"Equilíbrio e Força - uma conquista viável" 

Parceria com a ASSARI - Associação de Artes de lbitinga 

1. IDENTIFICAÇÃO 
Nome do ;-:,uicwda Pal.-..:sia: Slil~aenaAPAE 
Nome da EnticBle: _. - - de Pais e_- - dos- - -
CNP J: 47048.897lUOO'l-87 
Endereco: Rua .. 'T- da cosia Vilela 515 
Bairro: Bela Y-ISla CEP:: 149418-812 UF:SP Cidade: - ..... 
Telefone: (16) 3352-7510 Email:--···- ~ ._ .... 
Responsável pela Etütade- Atino de Sotmr Freitas NelD 

CPF: 979A23 ADB-72 

2- Justificativa para manter o projeto ativo por mais um ano: 
O Projeto Slackline na APAE proporcionou a um grupo de alunos a oportunidade de experimentar 
uma atividade diferente, onde foram trabalhados equilíbrio, força, coordenação motora, 
concentração, etc. 

Público atingido pelo Projeto: 
As classes trabalhadas foram: 

1- Transtornos do Espectro Autista (TEA Ili) da professora Magderlei, com 05 alunos. 
2- Ensino Fundamental Currículo Adaptado Aprendizagem Intermediário 1, da professora 

Aparecida, com 12 alunos. 
3- Transtornos do Espectro Autista (TEA li A) da professora Rafaella, com 06 alunos. 

4- ATIVIDADES 

As atividades foram realizadas mensalmente, nas manhãs de sexta-feira, com as classes 
citadas, na área externa da APAE. Os alunos foram acompanhados pelas professoras das 
classes envolvidas e o professor de Ed. Física Sérgio Franco de Godoy. Houve uma interação 
muito forte entre os alunos e o professor. 

5- Avaliação 
A avaliação do Projeto é satisfatória, com os alunos apresentando bom interesse nas 
atividades desemlolvidas.. As atividades foram divulgadas oo site da APAE 
(www.apaeibitinga.org.br) oo dia 12l05l2019 e na pãgilaa de Facebook da APAE de lbitinga no 
dia 26/04/2019. 



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
APAE DE mITINGA O fl Q 2 3 9 

Ra.WiliadaCCllD Vilm, .r' 515-JiL Pamà-lhiiãl§l-SP-CEP 14940-000 
FoacfFu: 1•3352-7510 e 3342-2559 

h """'"'' jji1111k Ulli1liimic !Ttlmjjrjpi! Uii.r" l.186:15'8/Jti !lqi;sA iiAuli: l!Sdmilaf'Z?Z/411 t'lc lll'W..U-~ <& ~ i"âhli.:a Federal oonft 
Dl:adD D"9UiB & B'i&:tlJISí-il&aila-CFAS 5ll!ilt_,.. Hti'.&S lmll~ 1\lsorij;poAa1111JCA.ll.m"33!D-U~cdk:rs:s ~ a.""Wlbme 
d'44CI06..0IJDIJ3im-@7-~Uu+iM;pui1111"~5--Ctllf'.Blll"4il'~-W-JllElli.ll.'li:a1mdmiiiraHJZ!,,~ 11.D"m 

6- INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

A APAE de lbitinga é favorável a permanência deste projeto, com o objetivo de proporcionar a 
outros alunos experimentar esta modalidade de atividade. 

IBITINGA. 20 de novembro de 2019 

Maria Lu· Rosolim Salerno 
Diretora 

CPF: 624.120.608-78 

MARIA LUIZA fl. SALERNO 
fD.7 . ., ......... ~--
UR ... lil Pftf' Oiila f dei 

llll&M. it APAl R li1\llltl 
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Sede: R. Sabino do Prado Biondo, 252- Vila Izolina - Ibitinga/SP - CEP: 14.943-450 
CNPJ N. 12.034.813/0001-81 - INSC. MUN. N. 87.20-4-99 Q (1Q2 4 2 

Com. Terap.: Rod SP 304 Ibitinga/Itaju s/n- Pontal- Itaju/SP - CEP: 17.260-000 3ETH S~ IALÓM 

- .t.hl.- ..u-P.47- CNPJ: 12.034.813/0002-62 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - exercício 2019 
do Projeto "Uma alternativa Válida em busca da Cura" 

1 .. --· 

il. Identificação 
~ --- . - -- - ··· -· 

!Nome do Projeto da Parceria: "Uma alternativa Válida em busca da Cura" 
INome da Entidade: -- - · - · - - - -

BETH SHALOM CASA DE PAZ 
icNPJ:-- - ------. --

L__ __ --~~·-º-3-.1.~_1)/Qoo1~_s1 
JEndereço: 
' RUA SABINO DO PRADO BIONDO 
~airro: · ·······- TcEP: ---- - 'ui=:- 'cidade: 

Número: 
252 

VILA IZOLINA [14.943-450 . SPi . .. IBITINGA 
ooo;felefone: · -- -· - - -- ---- - · ··rE-maff: ---

!Complemento: 

16 99711 5302 ·sethshalom_ibitin a@hotmail.com 
Responsável pela Entidade: CPF: 

JORGE LUIS TORRES CUICAPUSA 213.550.528-30 

2. O projeto atingiu os objetivos esperados? 
O Projeto trouxe a possibilidade de reinserção social de pessoas que estavam em estado de vulnerabilidade. 

Gerando uma ação positiva para melhoria da auto estima, socialização e diminuição de recaídas às drogas. 

3. O resultado foi favorável atingiu suas metas? Explique sua resposta. 
As metas atingidas foram favoráveis por haver proporcionado a oportunidade de mudança de vida gerada 

pelo música trazida como forma de tratamento natural. 

_ 4. Avalie o projeto quanto ao resultado: 

Ótimo X 

Bom 
Satisfatório 
Regular 

Justifique sua resposta 

O projeto demonstrou responsabilidade, seriedade e disciplina no trabalho desen volvido, valorizando o ser 

humano. 

5. Gostaria de fazer alguma observação? 



Sede: R. Sabino do Prado Biondo, 252- Vila Izolina-Ibitinga/SP - CEP: 14.943-450 
CNPJ N. 12.034.813/0001-81 -INSC. MUN. N. 87.20-4-99 Ü () Ü 2 4 3 

Com. Terap.: Rod SP 304 Ibitinga/Itaju s/n - Pontal - Itaju/SP - CEP: 17 .260-000 
CNPJ: 12.034.813/0002-62 

--.--------~------------~-~-----..... --------------~-----------------------------------------------------

,--... LISTA DOS PARTICIPANTES 

1. Carlos Agnaldo da Conceição 
2. Anderson R. dos Santos 
3. Marcelo M. J. Esperança 
4. Leonardo Nunes da Veiga 
5. Ivan C. Boa Sorte 
6. Paulo de Jesus ,,,....., 
7. Gilson B Rossini 

,;--.... 8. Antonio J. A. Junior 
,.-... 
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"Casa do Caminho" 
Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Exercício 2019 
Do projeto Musicalização · 
"Um processo de Construção do Conhecimento" 
Parceria -com a ASSAR! - Associação de Artes de Ibitinga 

1. IDENTIFICAÇÃO 
-··-·-----, 

1 

-· - ' Nome do Projeto da Parceria: Musicalização: "Um Processo de Construção 
do Conhecimento" ··------·--- ' . ---1 

Nome da Entidade: Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco dej 
Assis de Ibltinaa --l 
CNPJ: 00.957.949/0001-84 

·--·--·----·· 
Endereço: Rua: Idúlia da Costa Vlllela tú~ero: 425 1complemen:o:_ """ _ 

Bairro: Jd. Pacola jCEP: 14.940-000 UF: SP jCidade: Ibltinga _____ J 
D D D/Telefone: 16-3342-3779 !e-mail: casadocaminho2010@hotma il .cqm 1 

Responsável pela Entidade: ICPF: 
Claudenlce Xavier Borali 149.456.478-52 

2. Justificativa para manter o projeto ativo por mais 1 ano: 
O Projeto pretende continuar trabalhando a música como um 

elemento Importante para estabelecer a harmonia pessoal, facilitando a 
integração, a Inclusão social e o equilíbrio psicossomático. 

Segundo Bréscia (2003), a música é uma linguagem universal, tendo 
participado da história da humanidade desde as primeiras civilizações. 
Conforme dados antropológicos, as primeiras músicas seriam usadas em 
rituais, como: . nascimento, casamento, morte, recuperação de doenças e 
fertllldade. Com o desenvolvimento das sociedades, a música também 
passou a ser utilizada em louvor a líderes, como a executada nas procissões 
reais do antigo Egito e na Suméria. 

Atualmente existem diversas definições para música. Mas, de um 
modo geral, ela é considerada ciência e arte, na medida em que as relações 
entre os elementos musicais são relações matemáticas e físicas; a arte 
manifesta-se pela escolha dos arranjos e combinações. Houaiss apud 
Bréscla (2003, p. 25) conceitua a música como "[ .. . ] combinação 
harmoniosa e expressiva de sons e como a arte de se exprimir por meio de 
sons, seguindo regras variáveis conforme a época, a clvllização etc". 

Público assistido pelo projeto: 

O Projeto atenderá 60 crianças na faixa etária de 4 e 5 anos de idade 
em contra turno escolar vindos das escolas municipais que ficam próximas 
da entidade. São 30 no período da manhã e 30 no período da tarde. 

Rua: ld@a da· êõsta Villela, 425-'- Resídencial Jardim Pl~la 
CNPJ: 00.957.949/0001-84 - Fone (16) 3342-3779 - CEP;:JJ7º.ºº -Ibitinga • SP 
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"Casa do Caminho" 
; ;-~,:.~ "---~;-:-:·i Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga 

3. ATIVIDADES 

O projeto pretende atender as crianças oferecendo atividades que 
venham a contribuir com o desenvolvimento integral da criança, 
estimulando ao convívio social, promovendo assim a proteção integral de 
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pretende ainda : 
• Ampliar por meio da arte-educação as competências e habilidades das 
crianças no que tange sua cognição e motricidade; 
• Estabelecer paralelos entre as atividades desempenhadas no projeto com 

as empregadas pelas escolas; 
•Promover num processo educacional lúdico, onde as crianças manifestam 

seus sentimentos e sua visão do mundo, se conhecendo e se identificando 
na sua própria história; 

4. METODOLOGIA 
O atendimento pela manhã acontece entre as 07:00 e 11:30, com uma 

pausa para lanche as 9:00, e a tarde entre as 12:00 e 17:00, com uma 
pausa para o lanche as 15:00. 

A rotina de atividades é dividida em alguns momentos: 
• Acolhimento: Recepção das crianças que são trazidas pelo 

transporte escolar ou pelos pais; 
• Descanso: Momento em que as crianças tiram um "sonlnho" 

antes de iniciarem as atividades, em ambiente acolhedor e 
preparado ·com música suave; 

• Roda de Conversa: Onde também é anotada a freqüência pela 
monitora; 

• Reforço Escolar: Momento onde são feitas as tarefas da escola; 
• Aula Temática: Momento onde é trabalhado de maneira 

expositiva o tema da aula; 
• Atividade: Momento prático da aula, onde a criança pode 

vivenciar a temática por intermédio da Arte, da Música, das 
Brincadeiras, etc; 

• Lanche e higiene das mãos: Momento de trabalhar a 
importância dos alimentos e da higiene corporal; 

• Fechamento da Atividade: Espaço para a finalização da 
atividade prática e suas considerações finais; 

• Almoço e higiene: Onde as crianças, cada · uma no seu período, 
almoçam e depois escovam os dentes e lavam as mãos. 

5.Avaliação 

O Projeto de Musicalização foi muito comentado nas reunioes 
familiares onde as crianças fazem apresentações de músicas e danças nas 
reuniões em comemoração como o Dia das Mães, Dia dos Pais e Festa de 
Natal. Todos esses eventos são amplamente divulgados na rede social para 
que todos conheçam o trabalho desenvolvido pela entidade em parceria 
com a Escola de Música ASSAR!. 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 00.957 .949/0001-84 - Fone (16) 3342-37rm ~4.940-000 - lbitinga - SP 
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"Casa do Caminho" 
Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Resultados Esperados 
Com o projeto espera-se que as crianças tenham oportunidades de 

conviverem com outras crianças participando das oficinas de dança, música, 
teatro, contação de histórias, noções básicas da informática, noções básicas 
da língua inglesa, e outras que possa melhorar os relacionamentos e o 
comportamento entre os amigos, familiares e professores nas escolas, além 
de promover uma transformação no desenvolvimento das capacidades 
físicas, intelectuais e promovendo a socialização, além do desenvolvimento 
lúdico, criativo, emotivo e cognitivo. 

A musicaiização, por exemplo, favorece o desenvolvimento da 
sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico, do prazer de ouvir música, 
da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, 
também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de 
movimentação. Pode envolver outras áreas de conhecimento. Através do 
desenvolvimento da auto-estima a criança aprende a se aceitar com. suas 
capacidades e limitações. 

A musical!zação é uma ferramenta para ajudar as crianças a 
desenvolverem o universo que conjuga expressão de sentimentos suas 
idéias, valores culturais e auxilia a comunicação do indivíduo com o ~undo 
exterior e seu universo interior. 

Ibltlnga/SP, 24 de Outubro de 2019 

Qj -· ,. .. ':J?.·· . . ·~~- - ·~ . . . 

Claudenice X-avier Boran 
Gestora da "Casa do Caminho" 

CPF: 149.456.478-52 

Anexo - Fotos 

Rua: Idúlia da Costa Villela; 425 -Resídencial Jardim Pacola 
CNPJ: 00.957.949/0001-84- Fone (16) 3342-377~ -fF.P: 14.940-000 - Ibitinga - SP 
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"Casa do Caminho" 
Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Exercício 2019 
Do projeto TEATRO 
"Um processo de Construção do Conhecimento" 
Parceria com a ASSARI - Associação de Artes de Ibitinga 

\ 

1. IDENTIFICAÇÃO _J 
Nome do Projeto da Parceria: TEATRO: "Um Processo de Construção do! 
Conhecimento" · -j 
Nome da Entidade: Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de

1 
~ssis de Ibitinaa ---1 
CNPJ: 00.957.949/0001-84 ; 
Endereço: Rua: Idúlia da Costa Villela jNúmero: 425 lComplemento: __ ] 

Bairro: Jd. Pacola jCEP: 14.940-000 UF: SP lCidade: Ibiti~~~ - ____ _j 
DOO/Telefone: 16-3342-3779 le-mail: casadoêaminho2010@hotmail.co.m 

Responsável pela Entidade: , fCPF: -, 
Claudenice Xavier Borall 149.456.478-52 i 

2. Justificativa para manter o projeto ativo por mais 1 ano: 
O Projeto pretende continuar trabalhando com Teatro como um 

elemento importante para estabelecer a harmonia pessoal, facilitando o 
aumento de autoestima, melhora da timidez, fortalecimento de relações 
sociais e ativando a criatividade das crianças. 

O teatro é uma das manifestações artísticas mais poderosas, 
principalmente por ser uma das mais completas. Em uma encenação é 
possível sentir e observar toda uma composição artística criada pela trilha 
sonora, pelas as artes plásticas do figurino a composição cênica, a 
encenação, a dramaturgia- por meio das falas dos atores- a expressão 
psicofísica da Interpretação e também a ordem lógica para montar todo um 
encadeamento que tenha sentido. Quando uma criança faz teatro 
desenvolve o autoconhecimento, e isto é saber mais de si mesmo e, por 
isso, se torna uma pessoa mais confiante. 

Público assistido pelo projeto: 

O Projeto atenderá 60 crianças na faixa etária de 4 e 5 anos de Idade 
em contra turno escolar vindos das escolas municipais que ficam próximas 
da entidade. São 30 no período da manhã e 30 no perlodo da tarde. 

3. ATIVIDADES 

O projeto pretende atender as crianças oferecendo atividades que 
venham a contribuir com o desenvolvlmento Integral da criança, 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 00.957.949/0001-84 - Fone (16) 3342-3779 LYJ·~ -Ibitinga - SP 
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"Casa do Caminho" 
....L..::1---t~_,1,...,.-,;~· Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga 
estimul~~do. ao convívio social, promovendo assim a proteção Integral de 
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pretende ainda: 
• Ampliar por meio da arte-educação as competências e habilidades das 
crianças no que tange sua cognição e motricidade; . 
• Estabelecer paralelos entre as atividades desempenhadas no proJeto com 

as empregadas pelas escolas; 
• Promover num processo educacional lúdico, onde as crianças manifestam 

seus sentimentos e sua visão do mt!Jndo, se conhecendo e se identificando 
na sua própria história; 

4. METODOLOGIA 
o atendimento pela manhã acontece entre as 07:00 e 11:30, com uma 

pausa para lanche as 9:00, e a tarde entre as 12:00 e 17:00, com uma 
pausa para o lanche as 15:00. 

A rotina de atividades é dividida em alguns momentos: 
· • Acolhimento: Recepção das crianças que são trazidas pelo 

transporte escolar ou pelos pais; 
• Descanso: Momento em que as crianças tiram um "soninho" 

antes de iniciarem as atividades, em ambiente acolhedor e 
preparado com música suave; 

• Roda de Conversa: Onde também é anotada a freqüência pela 
monitora; 

• Reforço Escolar: Momento onde são feitas as tarefas da escola; 
• Aula Temática: Momento onde é trabalhado de maneira 

expositiva o tema da aula; 
• Atividade: Momento prático da aula, onde a criança pode 

vivenciar a temática por Intermédio da Arte, da Música, das 
Brincadeiras, etc.; 

• Lanche e higiene das mãos: Momento de trabalhar a 
importância dos allmentos e da higiene corporal; 

• Fechamento da Atividade: Espaço para a finalização da 
atividade prática e suas considerações finais; 

• Almoço e higiene: Onde as crianças, cada uma no seu período, 
almoçam e depois escovam os dentes e lavam as mãos. 

S.Avaliação 

O Projeto de Teatro foi multo comentado nas reuniões familiares onde 
as crianças fazem apresentações de músicas e danças nas reuniões em 
comemoração como o Dia das Mães, Dia dos Pais e Festa de Natal. Todos 
esses eventos são amplamente divulgados na rede social para que todos 
conheçam o trabalho desenvolvido pela entidade em parceria com a Escola 
ASSAR!. 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Resultados Esperados 

Rua: Idúlla da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 00.957 .949/0001-84 - Fone (16) 334l1JJ' ~EP: 14.940-000 - lbitinga - SP 
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Com o projeto espera-se que as crianças tenham oportunidades de 
conviverem com outras crianças parttcipando das oficinas de dança, música, 
teatro, contação de histórias, noções básicas da Informática, noções básicas 
da língua inglesa, e outras que possa melhorar os relacionamentos e o 
comportamento entre os amigos, familiares e professores nas escolas, além 
de promover uma transformação no desenvolvimento das capacidades 
físicas, intelectuais e promovendo a socialização, além do desenvolvimento 
lúdico, criativo, emotivo e cognitivo. 

O Teatro, por exemplo, favorece o desenvolvimento da sensibilidade, 
da criatividade, do senso ritmice, da Imaginação, memória, concentração, 
atenção, do respeito ao próximo, também' contribuindo para uma efetiva 
consciência corporal e de movimentação. Pode envolver outras áreas de 
conhecimento. Através do desenvolvimento da auto-estima a criança 
aprende a se aceitar com suas capacidades e limitações . 

. O teatro é uma ferramenta para ajudar as crianças a desenvolverem 
o universo que conjuga expressão de sentimentos, suas idéias, valores 
culturais e auxilia a comunicação do indivíduo com o mundo exterior e seu 
universo interior. 

Ibltinga/SP, 24 de Outubro de 2019 

Claudenlce Xavfer Boran 
Gestora da "Casa do Caminho" 

CPF: 149.456.478-52 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 00.957 .949/0001-84 - Fone (16) 3342-37lj)J' .14.940-000 - Ibitinga - SP 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 '9 

Ofícios 
das Escolas 

Municipais e Estaduais 
"Quem Conta Um Conto Aumenta Um Ponto" 

Contação de História: Resgatando a Cultura Popular. 

Exercício 2019 



Assari - Associação de Artes de Ibitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Vila Guarany - lbitinga/SP CEP 14940-000 
Fones: (16) 33422117 (VIVO) 997315057 - (TIM) 98201 7767 

Projeto: 
"Quem Conta Um Conto Aumenta Um Ponto" 
Contação de História: Resgatando a Cultura Popular. 

1. ÁREA/LINGUAGEM 

Professora responsável, a Contadora de História, 
Juliana Thais de Azevedo Reame 

Teatro de Animação, Expressão Corporal, Letramento e Cultura Popular. 

2. NOME DO PROJETO 

"Quem Conta Um Conto Aumenta Um Ponto" 
Contação de História: Resgatando a Cultura Popular. 

J. INTRODUÇÃO: 
O projeto de contação de história para os anos iniciais, visa à formação de leitores 
fluentes, de modo lúdico, divertido e prazeroso, despertando a busca de novas fontes de 
aprendizagem. O processo de contação de historia é uma ferramenta fundamental que 
auxilia no desenvolvimento da linguagem e do pensamento, pois, histórias educam e 
estimulam a atenção, imaginação, observação, memorização e reflexão. Vivendo 
profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem as ouvem, com toda 
amplitude, significância e verdade que cada uma delas pode despertar nos pequenos 
ouvintes, toma-os mais preparados para convivência em sociedade dando lhes, mais 
autonomia e criticidade. 

4. OBJETIVO GERAL: 

Desenvolver a capacidade de reflexão, ampliando sua imaginação, percepção, 
interpretação e concentração. Adquirir gosto pelas histórias, contos, lendas, mensagens e 
sobretudo o hábito da leitura. 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Promover o hábito da leitura; 
• Desenvolver a capacidade de atenção e socialização da criança; 
• Tomar a hora da leitura um momento de prazer; 
• Despertar no educando bons sentimentos, hábitos e atitudes; 
• Construir a identidade social e cultural da criança; 
• Inserir conteúdos desconhecidos, novidades, sem deixar de reforçar outros 

dominados possibilitando o gosto do reconhecimento ampliando-os; 
• Despertar a imaginação e a significação individual e coletiva; 
• Desenvolver um olhar atento de curiosidade e interesse pela leitura; 
• Estimular a oralidade e o reconto; 
• Ampliar o vocabulário, formar caráter, 

ética e cidadania em nossas crianças. 
confiança, alem da 

'\ 

lJ)) 
construção da 



5. JUSTIFICATIVA: 

Assari -Associação de Artes de~I~biti~·n;ga;----~--===------------
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Vila Guarany - Ibitinga/SP CEP 14940-000 
Fones: (16) 33422117 (VIVO) 997315057 - (TIM) 98201 7767 

Frente a atual realidade, nos deparamos com um grande desafio: Como tornar as aulas, 
principalmente as de literatura um momento de prazer? Como fazer com que os livros 
tenham significado na vida dos alunos? Diante da tecnologia como atrair a atenção para 
a importância de ler? A contação de historia é uma ferramenta ideal e fundamental para 
auxiliar na transformação dessa realidade. A história é uma arte de suma importância 
nas nossas vidas, através delas conhecemos fatos, adquirimos experiências e nos 
despertamos para hábitos de leitura. Segundo Busatto (2006, p. 74): ''A intenção de 
inserir a história no contexto escolar é de propiciar, cultura, conhecimento, princípios, 
valores, educação, ética, além de contribuir para uma boa construção de relacionamentos 
afetivos saudáveis, como: carinho e afeto bons tratos, cuidados pessoais, reeducação 
alimentar, auto-estima, onde as crianças têm prazer em ouvir e desta forma alcançando 
seus objetivos. 
Através das histórias o educador pode estimular as crianças e despertar o gosto pela 
leitura, pois como diz Villardi ( 1997), "não basta ensinar a ler, é preciso ensinar a gostar 

----4e ler, com prazer isto é possível, e mais fácil do que parece autoconhecimento e 
convivência social, isto tudo é possível com uma história contada com muita arte, que 
será fundamental para uma vida feliz e saudável, e para o fortalecimento das crianças na 
sociedade e inibir a violência, contribuindo diretamente para a formação do caráter e da 
personalidade e indiretamente para a sobrevivência do homem". 
Através das histórias, podemos levar as crianças viajarem no tempo e reproduzirem as 
mesmas, contribuindo assim para o seu desenvolvimento. Na educação infantil, a arte de 
contar história deve se fazer presente, pois pode fazer com que as crianças desenvolvam 
a fala, contribui para a interação e socialização de todos. 
A contação de histórias propicia a criança inúmeras possibilidades de se desenvolver, ela 
promove a interação, instiga a imaginação e também é a oportunidade que muitas 
crianças tem de ter contatos com livros. 
Abramovich (1989, p. 16) salienta que "é importante para a formação de qualquer 
criança ouvir muitas histórias ... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser leitor é 

- ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão do mundo". 
Entendemos que quando um educador utiliza a história na sala de aula, ele está 
praticando uma aprendizagem mais significativa. 
Desta forma, o presente projeto se justifica pela necessidade de reavivarmos a arte de 
contar histórias dentro do contexto escolar, utilizando a história como um excelente 
recurso pedagógico para o desenvolvimento pleno da criança. 

6. CONTEÚDOS A SEREM ABORDADOS 

• Linguagem oral e escrita; 
• Pintura e colagem; 
• Valores; 
• Família; 
• Movimento; 
• Dramatização. 

7. DESENVOLVIMENTO E CRONOGRAMA: 



Assari - Associação de Artes de~lb~iti~ng~a======-----------
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Vila Guarany- lbitinga/SP CEP 14940-000 
Fones: (16) 33422117 (VIVO) 997315057 - (TIM) 98201 7767 

As atividades serão desenvolvidas durante 1 (um) encontro de Ih/a na escola que 
solicitar via oficio o evento. 

8. PÚBLICO-ALVO: 
Alunos das Redes Municipal, Estadual e Particular de Ibitinga 

9. RECURSOS MATERIAIS: 
Espaço para as atividades, amplo, ventilado e adequado a receber o total de 
participantes. 

10. AVALIAÇÃO: 
Será constantemente, com o intuito perceber a viabilidade do projeto e de sua atuação 
frente às adversidades encontradas para sua execução. 

11. RECURSOS HUMANOS: 
Professora: Juliana Thais de Azevedo Reame conveniada da Assari . 

.1.2. RECURSOS FINANCEIROS 
Não haverá custo algum para a escola/creche, pois a professora é conveniada e cumprirá 
sua hora/aula no dia combinado no local determinado e não nas dependências da Assari. 
O material necessário será levado pela profissional. 
Compete à escola enviar um oficio solicitando o evento, que será viabilizado conforme 
agenda oficial do projeto pelos responsáveis da Assari, pois as datas só serão agendadas 
via oficio. 

Responsáv~is : 

L9 ,J~ul).,'/[ ),,{,/ 
PresideJ~ da Assari 

Maria Dolores Ruiz Sanches 
RG 4467516-1 

Professor e Contadora de História 
Juliana Thais de Azevedo Reame 

RG 44166813-6 

Ibitinga, 02 de agosto de 2017 

r1~----- · ---
Gestora e coaAfenadora de Projetos da Assari 

_/ Aurea Aparecida Galli 
RG 11725003-X 
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Avenida do Parque n!! 317 - Parque Industrial 

14940-000 lbitinga - SP 
Fone: (16) 3342 8877 

Assunto: Solicitação de profissional Contação de História para apresentação. 

lbitinga, 04 de Fevereiro de 2019 

À Profissional JULIANA THAIS DE AZEVEDO REAME 

A equipe pedagógica do PROJETO CRESCER, situado na A V. do Parque 317, Parque 
Industrial, vem, por meio deste, solicitar uma apresentação de Contação de História em 

nossa escola. 

O evento ocorrerá durante a festa de abertura do ano letivo de 2019, na data 08/02/2018 
com inicio as 08 horas no período matutino e l 3horas no período vespertino. 

Na ocasião participarão aproximadamente 290 alunos. 

Na certeza do atendimento do presente pedido, apresento protestos de estima e apreço 
aguardando breve retorno. 

1· . 

___________ i~'"(t~:~=~~:~ 
Arur'Cristma M. C. S. Ar;:· 
RG. 38.936.724·2 · R~ MEC: 3~ 

Díretnr;i 



E.M.E.I ÁLVARO LIPERA 
RUA IDÚLIA DA COSTA VILELA, Nº565 

IBITINGA/SP- CEP: 14940-000 
TELEFONE: (16) 3342-5811 

n,. .. ;o· ''5~ ._, . t:., V 

Oficio nº 01 Ibitinga,20 de fevereiro de 2019. 
Assunto: Faz solicitação de contação de história 

Ilma Sra: 
Maria Luiza de Ruiz Sanches 
Presidente da Associação de Artes de Ibitinga 

A direção da EMEI Prof> Álvaro Lipera; vem por meio deste solicitar a contação de história com a 
profissional Juliana Thais de Azevedo Reame no dia 20/02/2019, às 8h enriquecendo assim o 
hábito da leitura, promovendo a criatividade e a imaginação das nosssas crianças. Na ocasião 
participaram 100 aluninhos e 12 professores. 

Atenciosamente, 

~cV 
Renat~~en~e Vilela 

Diretora 
RG:23.257.22 l-5 



Ofício Nº 00712019 

E.M.E.I. Prof.ª Abigail Carnargo Juliani 
Rua Arthur Vergaças, nº201. 

Bairro Santo Antonio 
telefm1e-3341-4300 

Email: emeiabígaíl@gmail.com 

Ibitinga, 01 de Março de 2019 

A Associação de Artes de lbitinga 
llmª. Presidente da Entidade Sra. Maria Dolores Ri.Jiz Sanches 
Ref. Solicitação de Profissional em Contação de História para Apresentação 

A direção da E.M.E.1 Prof! Abigail Camargo Juliani, vem por meio deste solicitar 
uma apresentação de Contação de História com a profissional Juliana Thais de Azevedo 
Reame em nossa escola na data 01/03/2019 às Bhoras, com a participação 
aproximadamente de 120 crianças. 

Sem mais, aproveito da oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria otos de 
apreço e consideração. 

Atenciosamente 

-"// //, ,,,, #t/ 
,. ~- .... {)'1/ ~,,--{,. fé 

An~iá'Antonelli 
,..RG.: 25.330.996-7 

-:./ Diretor de Escola 
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EMEI "PROF.ª TERESA RODRIGUES FREIRE" 

Av. das Bordadeiras, nº 735 - Jd dos Bordados- Ibitinga/SP 

Telefone: (16) 3341-2405 

email:emeiteresafreire@gmail.com _ _ _J 
--------------------- . - --

lbitinga, 07 de março de 2019 

Oficio nº: 01/2019 

Assunto: Solicitação de Profissional em Palestra / Contação de História para apresentação. 

llma Sr: Profissional Juliana Thais de Azevedo Reame 

A direção da EMEI "ProP Teresa Rodrigues Freire", situada à Avenida das 

Bordadeiras, nº 735, Jardim dos Bordados, nesta cidade, telefone (16) 3341-2405, vem por 

meio deste solicitar uma apresentação de Contação de Histórias nesta Unidade Escolar, dia 

07/03/2019, às 8: 30h; onde deverão estar presentes 120 alunos. 

Ressaltamos que o evento será uma das ações para o Projeto Anual : Leitura. 

Aproveitamos o momento para manisfestar votos de elevada estima. 

Atenciosamente, 
f)f:-r:.·\ 
/~ 

\raCida ~· Mafgadona Costa 
RG: 12.911.IJiO· 7 1 R8). ~ 4$.852 

OlREIOR DE ESCOLA 



OP0258 
EMEF "Professora Maria Lúcia Geretto Caldas" 
Rua Primo Stanzani, 55 - Vila dos Bancários. 
, lbitinga - SP - CEP: 14.940-000 

Telefone: 3342 - 3399 
e-mail: emefmlgcaldas@gmail.com 

Ofício Especial 

lbitinga, 13 de março de 2019. 

Assunto: Solicitação 

Eu, Rosemeire Furco Constantino, diretora da EMEF Professora Maria Lúcia 

Geretto Caldas e das EMEls "Nad.ir Simões Pinheiro" e "Rosa Monteforte Camargo", 

venho por meio deste solicitar uma apresentação de Contação de História com a 

profissional Juliana Thais de Azevedo Reame em nossas escolas, sendo as mesmas 

realizadas nos dias 13 de março na EMEI Rosa Monteforte Camargo, e dias 03 e 05 de 

abril na EMEF Professora Maria Lúcia Geretto Caldas e na EMEI Nadir Simões Pinheiro. 

Esclareço que o número de crianças participantes são os seguintes 

• EMEI Rosa Monteforte Camargo - 52 alunos 
• EMEI Nadir Simões Pinheiro - 38 alunos 
• EMEF Professora Maria Lúcia Geretto Caldas - 106 alunos 

Sem mais para o momento, apresento votos de elevada estima e consideração. 

À Associação de Artes de lbitinga 

Atenciosamente, 

Rosemeire Furco Constantino 
RG.: 15.807.654 • REG. MEC 456-82 

DIRETOR OE ESCOLA 

llma. Sra. Presidente da Entidade Sr8 Maria Dolores Ruiz Sanches(] 

l~OÂ 
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E.M.E.I ÁLVARO LIPERA 
RUA IDÚLIA DA COSTA VILELA, Nº565 

IBITINONSP- CEP: 14940-000 
TELEFONE: (16) 3342-5811 

Ofício nº 05 Ibitinga, 14 de março de 2019. 
Assunto: Faz solicitação de contação de história 

Ilma Sra: 
Maria Luiza de Ruiz Sanches 

('\ Presidente da Associação de Artes de Ibitinga 

,,......,,_ 

A direção da EMEI Prof> Álvaro Li pera, vem por meio deste solicitar a contação de história com a 
profissional Juliana Thais de Azevedo Reame no dia 14/03/2019, às 14h enriquecendo assim o 
hábito da leitura, promovendo a criatividade e a imaginação das nosssas crianças. Na ocasião 
participaram 140 aluninhos e 12 professores. 

Atenciosamente, 

~ 
Renata Innocente Vilela 

Diretora 
RG:23 .257 .221-5 
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Ofício Nº 009/2019 

"".·r~ • 
~ 

a 

E.M.E.l. Prof." Abigail Camargo Juliani 
Rua Arthur Vergaças , nº201. 

Bairro Santo Antonio 
telefone-3341-4300 

Email: emeiabigail@gmail.com 

Ibitinga, 05 de Abril de 2019 

A Associação de Artes de lbitinga 
llmª. Presidente da Entidade Sra. Maria Dolores Ruiz Sanches 
Ref. Solicitação de Profissional em Contação de História para Apresentação 

A direção da E.M.E.I Profª Abigail Camargo Juliani, vem por meio deste solicitar 
uma apresentação de Contação de História com a profissional Juliana Thais de Azevedo 
Reame em nossa escola na data 05/04/2019 às 14horas, com a participação 
aproximadamente de 125 crianças. 

Sem mais, aproveito da oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria otos de 
apreço e consideração. 

Atenciosamente 

J2A~-/ J11ÃM , SANTOS 
RG.: 41.721.718·3 

• \'lCE D\RETOR DE ESCOLA 



............ . 

E.M.E.I ÁLVARO LIPERA 
RUA IDÚLIA DA COSTA VILELA, Nº565 

IBITINGA/SP- CEP: 14940-000 
TELEFONE: (16) 3342-5811 

Ofício nº 05 Ibitinga, l O de abril de 2019. 
Assunto: Faz solicitação de contação de história 

Uma Sra: 
Maria Luiza de Ruiz Sanches 
Presidente da Associação de Artes de Ibitinga 

A direção da EMEI Prof.,, Álvaro Lipera, vem por meio deste solicitar a contação de história com a 
profissional Juliana Thais de Azevedo Reame no dia 14/03/2019, às 14h enriquecendo assim o 
hábito da leitura, promovendo a criatividade e a imaginação das nosssas crianças. Na ocasião 
pm1iciparam 140 aluninhos e 12 professores. 

Atenciosamente, 

Re~~ente Vilela 
Diretora 

RG:23.257.221-5 
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EMEI "PROF.ª TERESA RODRIGUES FREIRE" 

Av. das Bordadeiras, nº 735 - Jd dos Bordados- Ibitinga/SP 

Telefone: (16) 3341-2405 

email :emeiteresafreire@gmail.com 
'------------------------------·---------

lbitinga, 10 de abril de 2019 

Ofício nº: 03/2019 

Assunto: Solicitação de Profissional em Palestra I Contação de História para 
apresentação. 

llma Sf"I: Profissional Juliana Thais de Azevedo Reame 

A direção da EMEI "Prof.ª Teresa Rodrigues Freire", situada à Avenida das 

Bordadeiras, nº 735, Jardim dos Bordados, nesta cidade, telefone (16) 3341-2405, vem 

por meio deste solicitar uma apresentação de Contação de Histórias nesta Unidade 

Escolar, dia 10/04/2019, às 14h; onde deverão estar presentes 120 alunos. 

Ressaltamos que o evento será uma das ações para o Projeto Anual: Leitura. 

Aproveitamos o momento para manisfestar votos de elevada estima. 

Atenciosamente, 

~-
·R911111:ittJ.,, "frtl/4$ ... ,....,.~ 

""-~ .... 



Oficio nº06 /2019 

000263 

P;rê),o··. J· :·c·T: ·o· '·' C G)iE cc·E· 181,,_, ~' - 1_ .. : e=,. · .. . · ;K •.: \.~·.· · ~ ~ · iK 

Avenida do Parque nº 317 - Parque Industrial 
14940-000 lbitinga - SP 

Fone: (16) 3342 8877 

Assunto: Solicitação de profissional Contação de História para apresentação. 

Ibitinga, 12 de Abril de 2019 

À Profissional JULIANA THAIS DE AZEVEDO REAME 

A equipe Gestora do PROJETO CRESCER, situado na A V. do Parque 317, 
Parque Industrial, vem, por meio deste, solicitar uma apresentação de Contação de 
História em nossa escola. 

O evento ocorrerá durante a festa de Páscoa do ano letivo de 2019, na data 
16/04/2019 com inicio as 1 O horas no período matutino e 13horas no período vespertino. 
Na ocasião participarão aproximadamente 300 alunos. 

Na certeza do atendimento do presente pedido, apresento protestos de estima e 
apreço aguardando breve retomo. 

Atenciosamente, 

Ana Cristina M. C. S. Aranas 
RG. 38.936.724-2 ·leg. NlC341.102 

Diretora 



--- ---··--·--

Internet Banda Larga 

OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE -PROFISSIONAL EM CONT AÇAO DE 

MBG Tecnologias 

Of. n.º 15/02 

HISTÓRIA 

DIA 22 e 23 de Abril de 2019, lbitinga -SP 

À Associação de Artes de lbitinga 

At. Aurea Galli 
Ref.: Solicitação da Profº para contação de história 
Cumprimentando- o cordialmente, vimos solicitar de V. 
Sª, se poderiam conceder autorização para utilizarmos a 
parceria no Dia 22, no horário das7:15 à 8:15 e no dia 

23 horário 12:45 à 13:45 na Escola E.E Prof lracema de 
Oliveira Carlos . 
Na Escola Estadual Maria Aparecida dos Santos Oliveira 
no dia 22, no horário 13:30 à 14:30, dia 23 no horário 
08:00 à 9:00 para um "EVENTO" realizado pela MBG 
Tecnologias que utilizará o serviço a fim de promover a 
palestra WEB BULLING e Contação de história. 
Certos de podermos contar com vossa colaboração neste 
sentido, antecipadame~te agradecemos. 

Atenciosamente, 
Cristela Luzia do Prado 
(supervisora de vendas) cpf 32018466860 

e~ .. ".scl...c-.. .1. ~"-~ v·:~ .-J,,, ç..._cl....':.;,;,_.1 

8 0800 761 7166 O WW\V.fb.com/MBGtecnolog1as/ 

lbitinga Rua Daniel de Freitas, 832 - Centro 



EMEI "PROF.ª TERESA RODRIGUES FREIREn 

Av. das Bordadeiras, nº 735 - Jd dos Bordados- Ibitinga/SP 

Telefone: (16) 3341-2405 

email:emeiteresafreire@gmail.com 

lbitinga, 02 de maio de 2019 

Ofício nº: 04/2019 

Assunto: Solicitação de Profissional em Palestra I Contação de História para 
apresentação. 

llma Sr<1: Profissional Juliana Thais de Azevedo Reame 

A direção da EMEI "ProP Teresa Rodrigues Freire", situada à Avenida das 

Bordadeiras, nº 735, Jardim dos Bordados, nesta cidade, telefone (16) 3341-2405, vem 

por meio deste solicitar uma apresentação de Contação de Histórias nesta Unidade 

Escolar, dia 02/05/2019, às 08:30h; onde deverão estar presentes 120 alunos. 

Ressaltamos que o evento será uma das ações para o Projeto J\nual: Leitura . 

Aproveitamos o momento para manisfestar votos de elevada estima. 

Atenciosamente, 

e:·,,~·~ 
---~---·----

Rgs1meirt). ,p, it f mtas 
~81 .. M1"'42 

V'l~a 



Ofício Especial 

EMEF "Professora Maria Lúcia Geretto Caldas" 
Rua Primo Stanzani, 55 - Vila dos Bancários. 
\ 

lbitinga - SP - CEP: 14.940-000 
Telefone: 3342 - 3399 

e-mail: emefmlgcaldas@gmail.com 

lbitinga, 02 de maio de 2019. 

Assunto: Solicitação 

Eu, Rosemeire Furco Constantino, diretora da EMEF Professora Maria Lúcia 

Geretto Caldas e das EMEls "Nadir Simões Pinheiro" e "Rosa Monteforte Camargo", 

venho por meio deste, solicitar uma apresentação de Contação de História com a 

profissional Juliana Thais de Azevedo Reame em nossas escolas, sendo as mesmas 

realizadas nos seguintes dias: 

• 08 de maio de 2019, ás 13h:30min, na EMEF Professora Maria Lúcia 

Geretto Caldas e na EMEI Nadir Simões Pinheiro. 

• 1 O de maio de 2019, ás 08h, na EMEF "Professora Maria Lúcia Geretto 

Caldas" e nas EMEls "Nadir Simões Pinheiro" e "Rosa Monteforte Camargo" 

• 15 de maio, ás 08h, na EMEF "Professora Maria Lúcia Geretto Caldas" e na 

EMEI "Nadir Simões Pinheiro" 

• 24 de maio, ás 08h, na EMEF "Professora Maria Lúcia Geretto Caldas" e na 

EMEI "Nadir Simões Pinheiro" 

• 27 de maio, ás 13h:30min, na EMEF "Professora Maria Lúcia Geretto 

Caldas" e na EMEI "Nadir Simões Pinheiro" 

• Esclareço que o número de crianças participantes são os seguintes 

• EMEI Rosa Monteforte Camargo - 52 alunos (período integral) 

• EMEI Nadir Simões Pinheiro - 39 alunos (15 - manhã e 24 - tarde) 

• EMEF Profl Maria Lúcia Geretto Caldas - 103 alunos (59-manhã, 44-tarde) 

Sem mais para o momento, apresento votos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 
~ ,. íl -·- _J.... / ..-

1ri.t MJ}~ 
-iOseme1re Furco Constant1r1( 

Fi -~ ; 5 . .')[J7 G-54 

À Associação de Artes de lbitinga 

R[:::- tv:f:(_. 4.56-82 
Uu ew1 <l ne: t: ~co1a 

lima. Sra. Presidente da Entidade S~ Maria Dolores Ruiz Sanches 

) 1·· n 
W):· 



Internet Banda Larga 

OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE 
PROFISSIONAL EM CONTAÇÃO DE 

HISTÓRIA 

MBG Tecnologias 
Of. n.º 15/02 
DIA 10,15 E 16 de Maio de 2019, lbitinga -SP 
À Associação de Artes de Ibitinga 

At. Aurea Galli 
Ref.: Solicitação da Prof> para contação de história 

Cumprimentando- o cordialmente, .. vimos solicitar de V. Sª, 

se poderiam conceder autorização para utilizarmos a parceria 

no Dia 10, no horário daslO:OO às 11:00 na Escola Etec e no 

dia 15 horário 11:00 à 12:00 na Escola 

Lyva Escola Liceu Ivone Vareschi. No dia 16 no Horário 7:30 
às 8:30 / 13:30 Na Escola Estadual Maria Aparecida dos 
Santos Oliveira para o" EVENTO" realizado pela MBG 
Tecnologias que utilizará o serviço a fim de promover a 
palestra WEB BULLING e Contação de história. 
Certos de podermos contar com vossa colaboração neste 
sentido, antecipadamente agradecemos. 

Atenciosamente, 
Cristela Luzia do Prado 
(supervisora de vendas) cpf 32018466860 

1 ' 

.. -. ~ ~~-·- · 
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1 NIEI Prof. Nadir r>.11onari EMEI "PROFª NADIR MONARI: 
RuA: TIRADENTES N°1245 - CENTRO-FONE (16)33427780 - IBITINGA / SP 

lbitinga, 15 de Maio de 201 9. 

Ofício: 17/2019 

À Profissional .Juliana Thajs de Azevedo Reame 

Ref. : 
Solicitação de profissional em Palestra/ Projeto Alimentação Saudável Escola e Família 

A equipe pedagógica da Escola, E.M.E.I. Prof' Nadir Monari, situada na 

Rua Tiradentes, nº1245, no bairro Centro, Telefone 3342-7780, vem por 

meio deste solicitar um incentivo através da Contação de História ao 

Projeto Alimentação Saudável Escola e Família. 

No dia 15 I 05 /19 as 1~:00 horas onde participarão 186 crianças. 

ul 

Atenciosamente. 

'\ 
" ) 

______ .. ...L Ja\L.1 • .. -=-\].10:~_:_ __ _ 
fosiane '.!'\.; xtr.:cida Dalpino 

CPF: 1..+9.928.458-78 

Josiane Ap. Oalpino 
Diretora 

~G: 25.674.205-4 
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"Casa do Caminho" 
Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga 

Ofício: 028/2018 
Ibitinga, 17 de Maio de 2019 

À Associação de Artes de lbitinga 

Ilmª. Sra. Maria Dolores Ruiz Sanches, Dd. Presidente da Entidade. 

Ref. 
Solicitação de profissional em Contação de História. 

Prezado senhora, 

A equipe pedagógica da "Casa do Caminho", situada na Rua: ldúlia 

da Costa Villela, 425, Residencial Jardim Pacola Telefone (16) 3342-

3779, vem por meio deste, solicitar uma apresentação de Contação 

de História com a profissional Juliana Thais de Azevedo Reame em 

nossa entidade para recreação com as crianças no dia 20/05/2019. 

Certos do deferimento do pedido aguardamos a autorização. 

Atenciosamente, 

A 1 ., • • 

( ' ' e·".)'·· · e. \-. / 

\ l (\ l 1 i ' . ·. .'l . ~\-\:, " \ . 
...._, \JVV\...'-...'-À.:t ' I 1 ... r1.. .. >z. ·~ ' ""-- ..., \. ' 

Claudenice Xavier Borali 
RG: 8.426.586-3 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 00.957.949/0001-84- Fone (16) 3342-3779- CEP: 14.940-000 - Ibitinga - SP 
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Oficio nºll /2019 

ono27o 

Avenida do Parque nº 317 - Parque Industrial 
14940-000 lbitinga - SP 

Fone: (16) 3342 8877 

Assunto: Solicitação de profissional Contação de História para apresentação. 

Ibitinga, 17 de Maio de 2019 

À Profissional JULIANA THAIS DE AZEVEDO REAME 

A equipe Gestora do PROJETO CRESCER, situado na AV. do Parque 317, 
Parque Industrial, vem, por meio deste, solicitar uma apresentação de Contação de 
História em nossa escola. 

O evento ocorrerá durante a SEMANA DE ENFRENT AMENTO A VIOLÊNCIA 
SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES do ano letivo de 2019, na data 
20/05/2019 com inicio às 10 horas no período matutino e as 14horas no período 

vespertino. Na ocasião participarão mais de 300 alunos. 

Na certeza do atendimento do presente pedido, apresento protestos de estima e 
apreço aguardando breve retomo. 

r ~niosamente, w" , ... , .. 1 
------------------~-----:~~--=--~~{ . 

/ 

,_-Am{erutina M. C. S. Arcmas 
RG. 3U36.724·2 • Reg. MK 341.\02 

Diretora 

·1 



• 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE TAQUARITINGA 

E.E. PROf.ª JOSEPHA MARIA DE OLIVEIRA BERSANO 
Rua José Custódjo, n" 1175 -·- Ibitinga - SP - CEP. 14940-000 
Fone : (16) 3342-21.62 - 3342-3044 
E-mail: e025021@educacao.sp.gov.br 

lbitinga, 22 de maio de 2019. 

llmn. Sr8. Maria Dolores Ruiz Sanches, Dd. Presidente da Entidade. 

Ref. 
Solicitação de profissional em Contação de História para apresentação. 

Prezada Senhora, 
A Equipe Pedagógica da E E Prof. Josepha Maria de Oliveira Bersano, situada à Rua José Custódio, 

nº 1175, Centro, telefone 3342-2162. Vem solicitar uma apresentação de Contação de História com a 
profissional Juliana Thais de Azevedo Reame em nossa escola para enriquecer nosso projeto de leitura. Na 
ocasião, participarão 150 alunos. 

Certos do deferimento do pedido, aguardamos a autorização. 

Atenciosamente, 



Ofício Especial 

ono272 
EMEF "Professora Maria Lúcia Geretto Caldas" 
Rua Primo Stanzani, 55 - Vila dos Bancários. 

lbitinga - SP - CEP: 14.940-000 
Telefone: 3342 - 3399 

e-mail: emefmlgcaldas@gmail.com 

lbitinga, 03 de junho de 2019. 

Assunto: Solicitação 

Eu, Rosemeire Furco Constantino, diretora da EMEF Professora Maria Lúcia 

Geretto Caldas e das EMEls "Nadir Simões Pinheiro" e "Rosa Monteforte Camargo", 

venho por meio deste, solicitar uma apresentação de Contação de História com a 

profissional Juliana Thais de Azevedo Reame ~m nossas escolas, sendo as mesmas 

realizadas nos seguintes dias: 

• 05 de junho de 2019, ás 13h:30min, na EMEF Professora Maria Lúcia 

Geretto Caldas e na EMEI Nadir Simões Pinheiro. 

• 07 de junho de 2019, ás 08h, na EMEF "Professora Maria Lúcia Geretto 

Caldas" e nas EMEls "Nadir Simões Pinheiro" e "Rosa Monteforte Camargo" 

• Esclareço que o número de crianças participantes são os seguintes 

• EMEI Rosa Monteforte Camargo - 52 alunos (período integral) 

• EMEI Nadir Simões Pinheiro - 39 alunos (15 - manhã e 24 - tarde) 

• EMEF Prof! Maria Lúcia Geretto Caldas - 103 alunos (59-manhã, 44-tarde) 

Sem mais para o momento, apresento votos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

, A_, v/ 
· ·fff».A~-J,~x ·~~-

À Associação de Artes de lbitinga 

, ;. ··~ · fl! c11t· J·urw Constantino 
;C. i 5 807.654 -REG. MEC 456-82 

i 1RETOR DE ESCOLA 

llma. Sra. Presidente da Entidade Sr" Maria L'C1.uiz Sanches 



' . 

Ofício Nº 013/2019 

E.M.E.I. Prof.ª Abigaíl Camargo Juliani 
Rua Arthur Vergaças , nº201. 

Bairro Santo Antonio 
telefone-3341-4300 

Email: emeiabigail@gmail.com 

lbitinga,14 de Junho de 2019 

A Associação de Artes de lbitinga 
llma Presidente da Entidade Sra. Maria Dolores Ruiz Sanches 
Ref. Solicitação de Profissional em Contação de História para Apresentação 

A Direção da E.M.E.I Prof.ª Abigail Camargo Juliani, vem por meio deste, solicitar a 
apresentação de Contação de História com a profissional Juliana Thais de Azevedo 
Reame em nossa escola na data 09/05/19 às 16h30m com a participação dos pais e 
crianças da EMEI 

Sem mais, aproveito da oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria otos de apreço e 
consideração . 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE TAQUARITINGA 

E. E . PROf. ª JOSEPHA MARIA DE OLIVEIRA BERSANO 
Rua José Custód.i o, nº 11 75 -- Ib.i tinga - SP - CEP. 14 94 0-000 
Fone: (1. 6) 3342-2162 -- 3342-304 4 
E-ma_il: e025021@educacao. sp. gov.lJr 

Ibitingal 9 de junho de 2019. 

llmª. Srª. Maria Dolores Ruiz Sanches, Dd. Presidente da Entidade. 

Ref. 
Solicitação de profissional em Contação de História para apresentação. 

Prezada Senhora, 
A Equipe Pedagógica da E E Prof1

. Josepha Maria de Oliveira Bersano, situada à Rua José Custódio, 
nº 1175, Centro, telefone 3342-2162. Vem solicitar uma apresentação de Contaçào de História com a 
profissional Juliana Thais de Azevedo Reame em nossa escola para enriquecer nosso projeto de leitura. Na 
ocasião, participarão 120 alunos. 

Certos do deferimento do pedido, aguardamos a autorização. 

Atenciosamente, 

. .J~ ... 



• 
E.M.E.I"' ARMANDO TRAMONTINA .. 

AVENIDA SETfMIO MONTANARI N91865 

IBITINGA/ SÃO PAULO-CEP14940-000 
TELEFONE(16) 3342-8950 

Ibitinga, 26 de junho de 2019 

Oficio: Nº 004/2019 

À Associação de Artes de Ibitinga 

Ilmª. Sra. Maria Dolores Ruiz Sanches, Dd. Presidente da Entidade. 

Ref. 
Solicitação de profissional em Contação de História para apresentação. 

Prezada senhora, 

A equipe pedagógica da escola EMEI. Armando Tramontina, 
situada a Av. Setímio Montanari, 1865. Nova Ibitinga, telefone 3342-8950, vem 
por meio deste solicitar uma apresentação de Contação de História com a 
profissional Juliana Thais de Azevedo Reame em nossa escola, no dia 26/06/2019 
às 8h e na ocasião teve a participação.de 80 crianças. 

Certos do deferimento do pedido, aguardamos a autorização. 

Sem mais para o momento agradeço. 

Atenciosamente, 

1 ( . 
d/ 

1 '· 
/ .. 

/ ·,.. ·' 

/ (fü.Jaine Ap. de Mato~Macedo 
/ RG: 16.157 .'~p 5 

Diretor de Esctla 

\ 



ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA - ASSAR! 
- - ~~ --- - -

/<J~~cv-C 
CN PJ: 48.027.676/0001 -03 - e-mail : ussariartes@holmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, S 1 - Jd. São fosé, lbitinga/SP - CEP. 14.940-604 
Fone: (16) 3342-2117 e (TIM) 98224-2864'9 OP0276 

lbitinga, 05 de agosto de 2019 

Solicitação de autorização para filmagem do Projeto Contação de História 

dentro do ambiente escolar. 

A llma. Sra. Renata Inocente Vilela 

DO. Diretora da EMEI Prof. "Álvaro Lipeira" 

A Profissional Juliana Thais de Azevedo Reame, Contadora de 

histórias através da Assari (Associação de Artes de lbitinga), 

juntamente com o Grupo de Rosa Comunicação (Portal Ternura 

FM), vem por meio desta solicitar autorização para realização de 
filmagem de uma reportagem, sobre a profissional já citada, a ser 

realizada no dia 08/08/2019 as 9:00 h dentro da escola EMEI Prof. 

"Alvaro Lipeira", localizada à Rua ldulia da Costa Vilela, 565. Desde 

já agradecemos a colaboração e a atenção. 

, ,.-·· 

/"1 • 1 



Oficio nº20 /2019 

fi);filo· ;JJET·o · 1 "V' fil1E.'E'.,f' E ;fil)."
1 

r , ~-. 1 Y E. ~ ./ ~ t:<:_.C..;~}~_; E..,~ 

Avenida do Parque nº 317 - Parque Industrial 
14940-000 lbitinga -SP 

Fone: (16) 3342 8877 

Assunto : Solicitação de profissional Contação de História para apresentação. 

Ibítínga, 07 de Agosto de 2019 

À Profissional JULIANA THAIS DE AZEVEDO REAME 

A equipe Gestora do PROJETO CRESCER, situado na AV. do Parque 317, Parque 
Industrial, vem, por meio deste, solicitar uma apresentação de uma Contação de História 
em nossa escola. 

O evento ocorrerá durante o projeto "semana da criança" desenvolvido em parceria 
com ASSARI, na data l 0/10/2019 com início às 1 O horas no período matutino, e as 15 

horas no período vespertino. Na ocasião participarão aproximadamente 300 alunos . 

Na certeza do atendimento do presente pedido, apresento protestos de estima e 
apreço aguardando breve retomo. 

Q Atrciosamente, 

-------------- ~ --- ----------------
( 

Ana çf'i§Íina . C. S. Aro.no.s 
~-38.936.724·2. Req. M'iI 34U02 

Di.retora 



0f"l0278 
EMEI "PROF.ª TERESA RODRIGUES FREIRE" 

Av. das Bordadeiras, nº 735 - Jd dos Bordados- Ibitinga/SP 

Telefone: (16) 3341-2405 

email:emeiteresafreire@gmail.com 

lbitinga, 07 de agosto de 2019 

Ofício nº: 10/2019 

Assunto: Solicitação de Profissional em Palestra I Contação de História para 
apresentação. 

llma Sr: Profissional Juliana Thais de Azevedo Reame 

A direção da EMEI "Prof.ª Teresa Rodrigues Freire", situada à Avenida das 

Bordadeiras, nº 735, Jardim dos Bordados, nesta cidade, telefone (16) 3341-2405, vem 

por meio deste solicitar uma apresentação de Contação de Histórias nesta Unidade 

Escolar, dia 07/08/2019, às 14h; onde deverão estar presentes 120 alunos. 

Ressaltamos que o evento será uma das ações para o Projeto Anual: Leitura. 

Aproveitamos o momento para manisfestar votos de elevada estima. 

Atenciosamente, 

Rrs1mtirt J~ r. át 'f mws 
~Ci iao:Mf;,12 

~~ 



Papel timbrado OP0279 

Ofício:C -i- /2019 
lbitinga, 07 de Agosto de 2019 

À Associação de Artes de Ibitinga 

Ilm11
• Sra. Maria Dolores Ruiz Sanches, Dd. Prt!sidente da Entidade. 

Ref. 
Solicitação de profissional em Contação de História para apresentação. 

· Prezado senhora, 
A equipe pedagógica da Escola, E.M.E.1.E.F. PROF. Arcangelo Martinelli, 
situada na Rua Luis Furco, nº 50, no bairro Jardim Felicidad.e,Telefone 
(16) 3341-8648, Vem por meio desse solicitar uma apresentação de 
Contação de História com a profis~ional Juliana Thais de Azevedo Reame 
em nossa escola promovente assim o estimulo a imaginação e leitura. Na 
data 07/08/2019 as 9 00 horas e 15 00 horas. Na ocasião, participarão 300 
alunos. 

Certos do deferimento do pedido, aguardamos a autorização. 

Atenciosamente, 



E.M.E.I. Prof.ª Abigail Camargo Juliani 
RuaArthur Vergaças, nº201. 

Ofício Nº 019/2019 

Bairro Santo Antonio 
telefone-3341-4300 

Email: emeiabigail@gmail.com 

Associação de Artes de lbitinga 
limaª. Presidente da Entidade Sra Dolores Ruiz Sanches 

lbitinga,09 de Agosto de 2019 

Ref. Solicitação de Profissional em Contação de História para Apresentação 

A Direção da E.M.E.I Prot.a Abigail Camargo Juliani, vem por meio deste, solicitar a 
apresentação de Contação de História com a profissional Juliana Thais de Azevedo 
Reame em nossa escola. Ação realizada em 09/08/19, contemplando os alunos da EMEI. 

Sem mais, aproveito da oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria votos de apreço e 
consideração. 

Atenciosamente 



oc:o2a1 

' -EMEI Prof. Nadir Monari EMEI "PROFª NADIR MONARI: 
RuA : TIRADENTES N"1245- CENTRO-fONE (16)33427780- IBITINGA / SP 

Ibitinga, 14 de Agosto de 2019. 

Oficio:25/2019 

À Profissional Juliana Thais de Azevedo Reame 

Ref. 
Solicitação de profissional em Palestra I Ptojeto Alimentação Saudável Escola e 

Familia, Explorando Cores 

A equipe pedagógica da Escola, E.M.E.I. Prof!l Nadir Monari, situada na 

Rua Tiradentes, nº1245, no bairro Centro, Telefone 3342-7780, vem por 

meio deste solicitar um incentivo através da Contação de História ao 

Projeto Alimentação Saudável Escola e Família , Explorando 
Cores. 

No dia 14 I 08 /19 as 14: 00 horas onde participarão 155 crianças. 

l /1J1 1 

; \ J 
~ 

Atenciosamente, 

\ ' 

t 
/ij· • . . --r/ 

------,lf+'""'-..L>-Wo--'--'--~---

Josiane arecida Dalpino 
CPF: 9.928.458-78 

RG: 25 .674.205-4 
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E.M.E.I ÁLVARO LIPERA 
RUA IDÚLIA DA COSTA VILELA, Nº565 

IBITINGA/SP- CEP: 14940-000 
TELEFONE: (16) 3342-5811 

Ofício nº 07 Ibitinga,22 de agosto de 2019. 
Assunto: Faz solicitação de contação de história 

Uma Sra: 
Maria Luiza de Ruiz Sanches 
Presidente da Associação de Artes de lbitinga 

A direção da EMEI Prof> Álvaro Lipera, vem por meio .deste solicitar a contação de história com a 
profissional Juliana Thais de Azevedo Reame no dia 22/08/2019, às 8h30min enriquecendo assim o 
hábito da leitura, promovendo a criatividade e a imaginação das nosssas crianças. Na ocasião 
participaram 140 aluninhos, 8 professores, 12 auxiliares e a direção da escola. 

LO). 

Atenciosamente, 

Renata.~ilela 
Diretora 

RG:23 .257 .221-5 



Oficio n°18 /2019 

Avenida do Parque nº 317 - Parque Industrial 
14940-000 lbitinga - SP 

Fone: (16) 3342 8877 

Assunto: Solicitação de profissional Contação de História para apresentação. 

Ibitinga, 26 de Agosto de 2019 

À Profissional JULIANA THAIS DE AZEVEDO REAME 

A equipe Gestora do PROJETO CRESCER, situado na A V. do Parque 317, Parque 
Industrial, vem, por meio deste, solicitar uma apresentação de uma Contação de História 
em nossa escola. 

O evento ocorrerá durante o projeto "Nascentes" desenvolvido em parceria com a 
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, na data 29/08/2019 com início às 08 horas no 
período matutino, e as l 3horas no período vespertino. Na ocasião participarão 
aproximadamente 300 alunos. 

Na certeza do atendimento do presente pedido, apresento protestos de estima e 
apreço aguardando breve retorno. 



,1_ . 
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CM! Ofício nº 1787 /2019 

A SUA SENHORIA 

JULIANA REAME 

CONTADORA DE HISTÓRIA 
IBITINGA - SP 

Assunto: ENVIA MOÇÃO DE APLA':JSO 

Ilustríssima Senhora; 

lbitinga, 12 de setembro de 2019 

Em expediente da Sessão Legislativa Ordinária realizada em 10 de setembro de 

2019, encaminho a MOÇÃO DE APLAUSO nº 583/2019, aprovada em Plenário destinada a Sua 
Senhoria. 

Assim, encaminho em anexo cópia da referida Moção, a fim de que possa tomar 
conhecimento do inteiro teor da mesma. 

Atenciosamente, 

JOSÉ 

\ 

Avenida Dr. Victor Malda nç 563 · Centro · lbitinga (SP) - Fone ( 1Êi) 3352-7840 · CEP 14940-097 
Site: www.lbiting<up.leg.br / E-mail : ínforrnacao@ca rnaraibitingo.sp.gov.br 
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- ~ajüta/ 8f aciMud cio- ( 

\\ \üilfüiiliili füifil\ 
- ' Protocolo Geral nº 38931io1~ 

MOÇAO DE APLAUSO ·oatll: 0910912019 Horário: 17:45 
. . Leglslatlvo. MOC 58312019 

;, ~ 

A CONTADORA DE HISTÓRIA JULIANA REAME PELA HOMENAGEM. RECEBIDA NA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS - BRASÍLIA/DF, NA DATA DE 04 DE SETEMBRO DE 2019, SENDO O 

RECONHECIMENTO DE UM BELÍSSIMO TRABALHO, ENALTECENDO O NOSSO MUNICÍPIO. 

Destinatária: Juliana Reame - Contadora de História . 

Excelentíssimo Senhor Presidente; 

Requeiro, após cumpridas as formalidades regimentais e aprovação deste Douto Plenário, seja 

inserida na ata dos trabalhos esta MOÇÃO DE APLAUSO a ilustre ibitinguense Juliana Reame, 

contadora de história de nosso município pela merecedora homenagem recebida na Câmara 

dos Deputados, no último dia 04 do mês corrente. 

A contação de história envolve toda uma magia que é desenvolvida para transmitir ao próximo 

e fazer sentir o cenário da história. 

Considerando o empenho e o brilhantismo desta ilustre cidadã que iniciativa centenas de 

crianças e demais profissionais sobre a importância da leitura é que aplaudimos essa linda arte. 

O Poder Legislativo de lbitinga sente-se honrado em homenagear a Contadora de História 

Juliana Reame, a qual não mede esforços para levar histórias a crianças e adolescentes, 

seguindo os princípios da Literatura. 

José Aparecido da Rocha 
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de lbitlnga/SP. 

Avenida Dr. Victor Malda n12 563 - Centro· lbitinga (SP) ·Fone (16) 3352-7840 - CEP 14940-097 
Site: www.lbitlnga.sp.leg.br / E-mail : informacao@camaraibitingn.sp.qov.br 



E.M.E.I ÁLVARO LIPERA 
RUA IDÚLIA DA COSTA VILELA, N°565 

IBITINGA/SP-CEP: 14940-000 
TELEFONE: (16) 3 342-5811 

Oficio nº 08 lbitinga, 13 de setembro de 2019. 
Assunto: Faz solicitação de contação de história 

Ilma Sra: 
Maria Luiza de Ruiz Sanches 
Presidente da Associação de Artes de Ibitinga 

A direção da EMEI Prot° Álvaro Li pera, vem por meio deste solicitar a contação de história com a 
profissional JulianaThais de Azevedo Reame no dia 13/09/2019, às 14h enriquecendo assim o 
hábito da leitura, promovendo a criatividade e a imaginação das nosssas crianças. Na ocasião 
participaram 140 aluninhos, 8 professores, 12 auxiliares e a direção da escola. 

Atenciosamente, 

., · 'f_../' 

·,2à\) 
Renata Innocente Vilela 

Diretora 
RG:23.257 .221-5 



• 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO 
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIAO DE TAQUARIT/NGA 
E.E. PROF8 MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA 
Av. Albino de Baptista, nº 289 - Vila Maria - lbítínga - SP 

'Fone: (16) 3342-4884 e 3342-7215 
e-mail: e903516f!.@'"°''?.ee !?12.· QQ_\'..: br 

0C:0287 

lbitinga, 23 de setembro de 2019. 

Ofício nº 199/2019 
Assunto: Faz Solicitação 

Prezada Senhora 

A Direção da E. E. Prof! Maria Aparecida dos Santos 

Oliveira, juntamente com toda a sua comunidade escolar, vem por meio deste, 

solicitar de Vossa Senhoria Maria Dolores Ruiz Sanches, Presidente da Assari, 

a presença da Professora Juliana Reame, para 11 Contação de Histórias", com o 

tema 11 Setembro Verde", constando 360 participantes, ocorrendo 

respectivamente em dois momentos, às 1 Oh e às 13h, na data de hoje. 

Desde já agradecemos a atenção e, apresentamos nossos 

votos de estima e consideração. 

( 

Érica RodriglllS dv N. A ugustim 
RG. 32.117.841-5 
nmÉTOR DE ESCOLA 

Atenciosamente 
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OP0288 

Ofício n!! 067 /2019. 

llma. Sra. 

Maria Dolores de Ruiz Sanches 

Presidente do ASSARI 

Estância Turística de lbitinga/SP 

Assunto: Solicitação. 

Prezada Senhora, 

lbitinga/SP, 02 de Outubro de 2019. 

1. 

'. 

· ·~. 
· ... 

'' f ;) ; ... 

•,, 

A Direção da EMEFEM "Prof. Benedito T. Macedo", vem através deste solicitar de Vossa Senhoria, uma 

apresentação de "Contação de Histórias" pela Sra . Juliana Thais de Azevedo Reame, nas seguintes datas e horários: 

• 03/10 Período da Manhã 

• 11/10 Período da Tarde 

• 31/10 Período Noturno 

09h00min 

lShlSmin 

19h30min 

240 Alunos 

140 Alunos 

090 Alunos 

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

\ ,. - ~·:: , 1 
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OP0289 
EMEI "PROF.ª TERESA RODRIGUES FREIRE" 

b 1::::;/d·Otl Av. das Bordadeiras, nº 735 - Jd dos Bordados- lbitinga/SP 

~1...,,......Jt-"~"''/!'-._-,\. Telefone: (16) 3341-2405 

emaif:emeiteresafreire@gmail.com 
'------ --·----------

__ _j 

lbitinga, 02 de outubro de 2019 

Ofício nº: 12/2019 

Assunto: Solicitação de Profissional em Palestra I Contação de História para 
apresentação. 

llma Srª: Profissional Juliana Thais de Azevedo Reame 

A direção da EMEI "Prof.ª Teresa Rodrigues Freire", situada à Avenida das 

Bordadeiras, nº 735, Jardim dos Bordados, nesta cidade, telefone (16) 3341-2405, vem 

por meio deste solicitar uma apresentação de Contação de Histórias, nesta Unidade 

Escolar, dia 02/10/2019, às 14h; onde deverão estar presentes 120 alunos. 

Ressaltamos que o evento será uma das ações para o Projeto Anual : Leitura. 

Aproveitamos o momento para manisfestar votos de elevada estima. 

Atenciosamente, 

· ~ l\OSlM;~<NHtlRO DE FREITAS 
RG. 18.034.7-42 

V.C..otfelor de Escola 



or o290 

EMEI "PROF• NADIR MONARI: 
RUA: TIRADENTES Nºl245 - CENTRO-FONE (16)33427780 - IBITINGA / SP 

Ibitinga, 04 de Outubro de 2019. 

Ofício:33/2019 

À J>rofissi911a' J11lia11a Thais de A:zevedo Reame 

Ref. 
Solicitação de profissional em Palestra I Projeto Alimentação Saudável Escola e Família 

A equipe peda9ógica da Escola, E.M.E.I. Prof8 Nadir Monari, situada na 

Rua Tiradentes, nº1245, no bairro Centro, Telefone 3342"'7780, vem por 

meio deste solicitar um incentivo através da Contação de História ao 

Projeto Alimentação Saudável Escola e Familia - Com a 
História O Grande Rabanete" 

No dia 04 I 1 O /19 as 14:00 horas onde participarao 170 crianças. 

Atenciosamente, 

J osidrlj\ApareCid Dalpino 
CPF: 249.928.458-78 

RG : 25 .674 .205·4 

Josiane Ap. Oa\pino 
oiretora 

<.G: 25.674.205-4 



-----··---· --·--- -- ·----- -----··--·- . 

E.M.E.I. "PROFESSOR ROBERTO APARECIDO MASSOLA" 
RUA: LUIS FURCO, nº 100, JARDIM FELICIDADE 

IBLEFONE: (16) 3341-4725 

Ofício:34/2019 lbitinga,07 de outubro de 2019 
Assunto:Faz solicitação de contação de história 

llma Sra: 
Maria Luiza De Ruiz Sanches 
Presidente Da Associação De Artes De lbitinga 

A direção da E.M.E.1 PROF. ROBERTO APARECIDO MASSOLA, situada 
na Rua :Luís Furco nº100, no bair~o Jardim Felicidade Telefone 3341 4725, 
vem por meio desse solicitar a Contação de História com a profissional 
Juliana Thais De Azevedo Reame no dia 07/10/2019, às 15:00 horas 
enriquecendo assim o hábito da leitura, promovendo a criatividade e a 
imaginação das nossas crianças. Na ocasião participarão 100 crianças, 7 
professores,& berçaristas, 4 serventes e a direção da escola. 

RG 11.948.838-14 
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Oficio: Nº O 1112019 

E.M.E.I' RMANDO TRAMONTINA" 
AVENI A SETÍMIO MONTANARI N21865 

IBITl~GA/ SÃO PAULO-CEP14940-000 
TELEFONE(16) 3342-8950 

000292 

Ibitinga, 07 de outubro de 201 9 

À Associação de Artes de Ibitinga 

llmª. Sra. Maria Dolores Ruiz Sanches, Dd. Presidente da Entidade. 

Ref. . ~ . _,· 

Solicitação de profissional em Con~ção de História para apresentação. 
1 

Prezada senhora, 

1 

~ 
b 
~ 

A equipe pedagógica da escola EMEI. Armando Tramontina, 
situada a Av. Setímio Montanari, 1865, Nova Ibitinga, telefone 3342-8950, vem 
por meio deste solicitar uma apresentação de Contação de História com a 
profissional Juliana Thais de Azevedo Reame em nossa escola, no dia 07110120 19 
às I 3h 30min e na ocasião teve a participação de 11 O crianças em comemoração 
a SEMANA DA CRIANÇA. 

Certos do deferimento do pedido, aguardamos a autorização . 
li 

Sem mais para o mon1ento agradeço. 

Atenciosamente, ' ~ 

~~ 
;' ~\- Gislaine Ap. de M-a-to_s_M_a_c-ed_c_) 

RG: 16.157.935 
Diretor de Escola 
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E.M.E.I ÁLVARO LIPERA 
RUA IDÚLIA DA COSTA VILELA, Nº565 

IBITINGNSP- CEP: 14940-000 
TELEFONE: (16) 3342-5811 

Oficio nº 09 lbitinga,8 de outubro de 2019. 
Assunto: Faz solicitação de contação de história 

lima Sra: 
Maria Luiza de Ruiz Sanches 
Presidente da Associação de Artes de Ibitinga 

A direção da EMEI Prot° Álvaro Li pera, vem por 'meio·· deste solicitar a contação de história com a 
profissional Juliana Thais de Azevedo Reame no dia 08/l 0/2019, às 8h enriquecendo assim o 
hábito da leitura, promovendo a criatividade e a imaginação das nosssas crianças. Na ocasião 
participaram 155 aluninhos , 8 professores, 12 auxiliares e a direção da escola. 

lJJÂ' 

Atenciosamente, 

Renata Innocente Vilela 
Diretora 

RG:23.257.22 l-5 



r----...._.--... -, -----· -----·---·-----·--------------··--- · ---··· 
. t:::.) ;-'@r)~ E.M.E.l.E.F "DE~FINA GOMES ~A FO~SECA" 

'1., ô Rua:Tofi Kahl Jacob,449 - Vila Mana 
lbitinga-SP CEP: 14940-000 

Fone: 3341-4200 

·--~--·-- ·--··---· .. ---------------· 

Ibitinga, 09 de outubro de 2019. 

Oficio nº 47 
Assunto: Faz solicitação de contação de história 

Ilma. Sra: 
Maria Luiza Ruiz de Sanches 
Presidente da Associação de Art~s de Ibitinga .· 

A Direção da EMEIEF Delfina Gomes da Fonseca, vem 
por meio deste solicitar a contação de história com a profissional Juliana Thais de 
Azevedo Reame no dia 09/10/2019, às 8h00, l OhOO e 13h00 enriquecendo assim o habito 
da leitura, promovendo a criatividade e a imaginação das nossas crianças. Na ocasião 
participaram 252 alunos, 14 professores, 9 berçaristas e direção da escola. 

No ensejo reitero protestos de elevada estima e consideração. 

Respeitosamente, 

1_0). 
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Ofício nº 

Assunto:-

-------·-· ----· 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE TAQUARITINGA 
E.E, "PROF DR ARIOVALDO DA FONSECA" - IBITINGA/SP 
Rua Oswalter Colturato, n9 433 - Paulo de Biazi- CEP:- 14.945/096-lbitinga - 5. P . 
Fone (16) 3342-5861/Fax: 3342-4157- E-mail - '.:'! l: lU·:,,,,,,,,,;u:. ".1ue1:: ''-'". '·" 

.~.?.?/.?9.'!:~ Ibi tinga, 06 De 

~'l~ !!.<:1:~9.3:!!!~!!-. !: ~ 

Ilrna. Sra. 
Presidente da Associação de Artes de Ibitinga 

Novembro de 2019 

A direção da E.E. Prof. Dr. Ariovaldo da Fonseca, em Ibitinga, vem 

mui respeitosamente, agradecer a profissional Juliana Thais de Azevedo 

Reame pela contação de História para os alunos de nossa escola, 

enriquecendo assim o habito da leitura . 

Reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. 

Ilma. Sra. 
Maria Luiza Ruiz de Sanches 

Respeitosamente, 

C<?Srtí1rt •. 

Oi'r{;: ::_J 1, 11.'.:~ 791 .. 1.1 · 
f);r.";- (/)1,.,~/r•l"r.I r/,• ?~1N•/f1 

DD. Presidente da Associação de Artes de Ibitinga 
Ibitinga/SP 

l, __ ... .-t( / 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001 -03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 í9 Q ( ~ Q 2 9 G 

Documentos Jornalísticos, 
Sites 

E Fotos 
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Festa Junlna no CAPS garante 
sorrisos e multa diversão aos 
pacientes 
Confratemização aconteceu na manhl da~ quarta-leira (26) 

1,cc '·' rz::::1 

Foto: OivulgaçGo 

000297 
Os vínculos foram fortalecidos entre pacientes e protlscionals do CAPS/AD de 

lbitinga, na manhl da llltima quarta-feira (26). A confraternização aconteceu na 
cede do Centro de Atenção Psicossocial 

O evento garantiu sorrisos e diversllo para todos os envolvidos. Durante a 
programação, o grupo se reuniu para a dança qulldrtlha, típica da festividade 

junina. O local estava todo decorado e o pllblico estava caracterizado para a 
festa. 

O que não faltou tambem foram as guloseimas tradicionais das festas juninas. 

Bolos, torta&, salgados, pipocas e outros doces e bebidas estavam preaentea na 

mesa enfeitada com arteianato, montado e organizado por todos os presentes. 

Segundo o SAMS (Serviço AutOnomo Municipal de Sallde), estas realizações 
apoiadas peta Prefeitura formam canais de relacionamento coclal que 

Influenciam, inclusive, no sucesso terapeutlco dos pacientes. 

O CAPS/AD de lbitinga fica na Rua Lourdec Varecchi, "1, no Jardim Arm!rica. 
o atendimento e das 7h às 17h, de 1egunda a cexta·feira. O local conta com 
medico psiquiatra, psicdlogoc, terapeutas e arteclos para conltrllir ações e 

projetos multidisciplinares na 4rea da Sallde Mental. 

Fonte: Prefeitura de lbitinga 

Comentarios (O) 
o.__.._ ............. ~ ......... ... 
............ ,.,.... ........... tl ......... le ...... . .--....-----.."--- cn. um comentário 

Professor Geraldo Nicola (com o violão) da Assa ri desenvolve um Projeto em Parceria com o CAPs -AD lbitinga 

https:ljportalternurafm.com.br/noticias/ibitinga/festa-junina-no-caps-garante-sorrisos-e-muita-diversao-aos
pacientes/59329 

14/11/2019 UJJ_ 
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OLiemSomoa Prog,,,,.,.,,,ao ~os Hospedegem ErtmermenlD I~ Tranoporte '°"'~'"°'" O 1 

- - ---

UM NOVO BRASIL DE OPORTUNIDADES 

TEMAS OE DESTAQUE: 

• Sustentabilidade e Educac:lo 
• Direito Público e Tral\$partncia 

nas Administraç6H Municipais 
• Tecnologia e lnoVaçiO 
• Turismo e Mobilidade Urbana 

4 A 8 DE JUNHO - SÃO CARLOS/SP 
CENTRO DE CONVENÇÕES HOTEL NACIONAL INN 

Coloque sua empresa no mapa de negócios dos pnnc1pa1s mun1cíp1os do Pais 

conexldadGl@wesp.com.br 1 n 99651 6600 • Sllvla Melo 1 12 98127 9799 • Malu Ribeiro 

2 
2 CONoo:~~~-

uM NOVO BRASIL. DE OPORTUNIDADES 

https:Uwww .conexidades.com .br / 14/11/2019 

0298 
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OL«TI Scmos Programaçao ConvidacDll Hospedei; em Erlreler"""'ID llfl)n<lSll Transporte E j ""' ,!(',, o s 

UM NOVO BRASIL DE OPORTUNIDADES 

TEMAS DE OEST AQUE: 

• Sustentabilidade a Educaçlo 
• Oínllto Público e Transiierênc:ia 

nas Administraç6es Municipais 
• T ec:nologla e lnovaçao 
• Turismo e Mobilidade Urbana 

4 A 8 DE JUNHO - SÃO CARLOS/SP 
CENTRO DE CONVENÇÕES HOTEL NACIONAL INN 

Coloque sua cmorcsa no map<i de ncgoc1os dos pnnc1pa1s mur.1cip1os do Pais 

conexldades@UYHp.c:om.br 1 11 99651 6600 • SHvla Melo l 12 98127 9799 • Malu Ribeiro 

https:ljwww.conexidades.eom.br/ 14/11/2019 

299 
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c..u~ TEimuRA !!ADtO POP METEOroto61A MAXIMA C!&&!lli'1<:3dos Empr 

(';;;\PORTAL 
\:Ji TERNURA 

+l fazer llJtdlt oo csdmrar 

IOOJNGA REGIONAi.. NAQONAI. E INTERNACIONAL ESPORTES ENTRETENIMENTO ESPORTE REC 

HOME • N~IAS • iBmN!l:A 

Assari segue com inscrições abertas 
para diversos cursos 
Ballet, teclado, teatro, artesanato e dança de salão são alguns dos curros oferecidos. 

Seguem abertas abertas as inscrições para os cursos da Associação de Artes de 

lbitinga -ASSAR!, para crianças, jovens e adultos. 

Os cursos oferecidos são: Ballet, musicallzação infantil, teclado, teatro, violão, 
vfoia, guitarra, canto, coral, percussão, bateria, artesanato, dança de salão, 
contação de histórias e muitos outros, todos com horários especiais para 

aqueles que trabalham. 

Mais informações e matrículas na secretaria da Assari, localizada na RI.la Oscar 
de Carvalho, n~ 51-Jardim São José, com horário de atendimento de segunda a 
sexta, das s às n horas, e das 13 às 19 horas. Os telefones para contato são: (16} 

3342-2117 ou (16) 98201-7767. 

1J:··o300 

https://portalternurafm.com.br/noticias/ibitinga/assari-segue-com-inscricoes-abertas-para-diversos-cursos/49413 

14/11/2019 
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Baile da Assari acontece neste 
sábado 
i=.ta 5ef'd no Pavilhao de~ 11pen;..des21h30min.com11 ~ dG 
Blinda 'fler!Non". 

-----·---.-'Zl'S~ 

Necte dbado. dia 23 de março. a dlYerdo ecu pWltJd:a com o ~le 
Beneficente em prol da Ascar1 - AaodaÇãO de AttK de btlnga. O evento cera 
reallzado no P2vl~ P9nnanente de &poclÇOeC de ll)IOnga. 

Cem multa rnocsc:a. a ~~da banda 'Patfetecn·. e o bale tera lnlCIO àC 
21h3o. 

A& recer.rac de ~JS podam ser feltK r.ravM do telefone: (16) 3342-S740. 

PMtldp& e dMna-ce! 
---------

https://portalternurafm.com.br/noticias/ibitinga/baile-da-assari-acontece-neste-sabado/53837 

14/11/2019 
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ONLINE TERNURA RÁDIO POP MITTOROLOGIA MÁXIMA craumcadca Emp 

(;;;:\ PORTAL 
~TERNURA 

pesquisar notrcias __ _ +J fazer login ou cadastrar 

IBITINGA REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL ESPORTES ENTRETENIMENTO ESPORTE RE 

HOME • NOTfclAs • letTINGA 

ASSARI realiza Bai'le Beneficente 
neste sábado (31) 
Evento será no Pavilhão B de Exposições de lbitinga. 

Por Portal Ternura - atualizado em 26/08/2019 09:21 fiil!iJ,.-1 

A Associação de Artes de lbitinga - ASSARI - junto à ACIFI, vai realizar no 

próximo sábado (31) um Baile Beneficente. O evento vai começar as 21h e 

termina às 2h da manhã e terá a presença da Banda "Perfeisom". O baile vai ter 

como temática o Folclore Brasileiro. 

As mesas podem ser reservadas pelo telefone (16) 99638-8410. 

ortalternurafm.com.br noticias ibitin a assari-realiza-baile-benefi ente-neste-sabado-31 61106 

14/11/2019 
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Teatro encenado por idosos do CRAS 
emociona plateia 
A t:~ç01 f.:i; ;.p:»~o;~"TtõiOil 11;;. ASSA RI (A~ooi: i,;~c de- Arts à~ lbiti"19il} e cz.;"!tou com. 
co:>no;gr";;riiw.,, fia u rine prôpr.:i;o Gil fi~ri11·. 

tlf§-- j 

A noite deita quarta-feira (9} fol de emoçà:> e m.irm& tlsadat c:om o teatro 
'Brarao de Ne-1e·. O esp~C%1fo f~ encenado par ldoeos: do Grupo-Amfzade. qus 
pertence oo CRAS {Centro de Refarêncla de AulS'têncla Soc:lal) de lbmng:ã. 

A peÇ3 fol a~~ na A:...::S.ARI (.Aswc13çao de Aneis de tbltln,pa) s contoJ 
oam oeno.grafi:a e figutlno ~da htstons. Branca de Neve, os sete- aroes, a 
rainha hruira, o caçador e outrot 'j)Brsoriagene foram ~audldos ern pi; p:lc 
pOblfoo.. 

"'O esp~c:ufo contou com a atuaçaode 16 artistas. todas da Melhor [dade. 
Foram sels l'1i&5e de em:alo e El-f:tou m!Slto felltz: e orgulhoso oom o rewhado 
spr.esent:ado pelos: lntegrantee". oomentO'J Jsferaon Mendes;. proiiee:sor de 
~roque dirigiu a peça. 

\lerdo a pt:atela obsta, ;a coordenadora do CRAS, Marra c.&ronna Endre.& 
Longh!nl ffuc:a}, d!llCJw:iu sabre a rrrq>ortancla de público preaiente. CQrrq:atc 
por :amlgae e f3rr>i1~'1aree. "'.6. prse~ ·:b p llbl'l«l t em um pape..! tmportarit~lmo 
na 63tide· emocbnal dea.tes artlrrt:as. O :apolo preseroal é fundamental para 
demon...."'1:rar reo::inheclmanto", declarou Tuc:a ~ platela. 

A eecretarn de DeS>E!rr1Jofv'fmmt-o Social •. ~a .Jaoob. em oome da Pref~t>Jl"3 
eruilteiceu o trabaloo d3 eq1t1pe do CRAS. i:t; L.'111 grupo que faz as cct~ 
aront~err.., fuoc1arnir1a: de grande i.t:alor e que ~m ~ceio o l'lOõ'.oo 

reocinhs<:li'Ytento pêlo empenoo deles~ prol doe llO&roB ·~s e w::J>.'Ó&~, 
dtsc~. 

O e1isrnc foi r~llZ3do pela Pref~rura, px meb da Se..."'f'et~ de 
Dese•wchtlmerrto Sacl31 e da CRAS, em µ<arcaria com empresaõ: prt...ad:11S:. 

"O ~.rio foi canf«lcicn&do pels ernp~3 i=Moland1s. qus também produziu 
oe ngunnoo: com apolo da APAE. A maqulagem doe artlstai- ficou .por ccnta d3 
PE"rfums13 Dl'3 a Dla e da empr,gea Cheiros: & Mlmoe. A .. ASSARJ d&ü ~li:\I ap:jo 
ao "petacláoft, agrsdeo:u Jefaron. 

https://portalternurafm.com.br/noticias/ibitinga/teatro-encenado-por-idosos-do-cras-emociona-plateia/62365 

14/11/2019 
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· Teatro para •não .. atore X + 
ts/lbitinga/QJrso-de-teatro,..para-nao-atores/55439 

l.) OH..- T{RNURA RÃDIOPOP WETEOllO&.<XllA MÃ.XIMA ~ (mp< 

~PORTAL 
~TERNURA 

e~~ .. 
la.TINGA REGIONAl. NACIONAL E INTERNACIONAL ESPORTES ENTRETENIMENTO ESPORTE REGt 

HOM5 • NO'l1C1M • IUTINllA 

Curso de Teatro para "não" atores 
Oob}etivo do curso~ a detinlblçlo e ~e. 

t'1i'r + 

A Auari - Associação de Artes de lbltinga promove curso de teatro a partir de 
quinta-feira (tt), voltado para pessoas que nlo sejam atores. O objetivo f 
colaborar com pessoas que bu;cam diminuir a timidez, a falta de 
espontaneidade e pouca expressiYidade ao se comunicar. 

•&sac barreíras na vida sochll e proficclonal de muitos lndivfduos acabam 
impedindo seu crescimento e a propocta ~ melhorar atitudes e ganhar 
oportunidade5" - comenta Aurea Galll, organizadora do curso. 

o curso • pr~tico e os exercfeioc, alfm de divertidos e prazerosos ampliam seus 
limites 1>N5oafa e melhoram de forma eficaz a sua comunicac;Oo e expreffão. 

Tem por ot;ljetivo atender p8"0as, que tenham necei:sidade de melhorar sua 
expressividade corporal, romper com a timidez tomando sua comunlcaçlo mais 
eficiente. Atravfs de exercícios de T6cnicac Teatrais, Neuroclência, ExpressAo, 
Improvisação e Consciência Corporal. Neste sentido, desinibir e revelar o 
potencial exp~lvo, sufocado pera ansiedade, timidez, autocrítica e medo da 
exposiçlo levando-o a cuperação • 

Pllbllco alvo 

o pObllco alvo para este curso do palastrantes, professores, sec:re~rias, 
vendedores, pro1'fscional de RH, pesaoas que se relacionam com o pObllco em 
geral, indiv<duos timidos e qualquer pessoa que queira tomar sua comunicação 
effcaz e expressiva desenvolvendo protagonismo e atitude. 

Benefl'cloa: 

- Ajuda pessoas ttmidas a se relacionar com mais d~embaraço, espontaneidade 
e segurança; 

- trabalha a autoconffança em exposições pOblfc;as; 

- Treina a capacidade de lmprovlsaçOo Oogo de cintura) 

- Melhor.a a expresdo corporal e oral. 

- Estimula o bom humor e a capacidade de rir de si mesmo, trabalhando a 
autoimagem positiva e a ansiedade. 

O curso tem duraçOo de ;5 me~s e ser4 realizado na Assar!, "mpre ~ qulntas
feiras das 1S>h30 às 21h. 

O infcio do curso aeré dia 11 de abril. Informações pelo telefone (16) 3342 2117 . 

https://portalternurafm.com.br/noticias/ibitinga/curso-de-teatro-para-nao-atores/55439 

14/11/2019 UJJ. 



SEMANA DA LUTA 
ANTIMANICOMIAL 

PROGRAMA CÃO 

QUARTA-FEIRA 15/05 

7h30 -Café da Manhã 

Bh -Caminhada 

9h -Confraternização 

lOh -Apresentação grupo 
terapêutico de música do CAPS 
com o professor Geraldo Nicola 

, 

QUINTA-FEIRA 16/05 

7h30 -Café da Manhã 

Bh -Caminhada 

9h -Cine Pipoca 

O BAZAR ESTARÁ EM EXPOSIÇÃO 
DURANTE TODO O EVENTO 

https:Uwww.facebook.com/prefeituraibitinga/photos/pcb.2220430044707745/2220427951374621/?type=3&theat 
er 14/11/2019 
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lbitinga: Prédio do Centro Dia do Idoso é reformado e 
reinaugurado 
11j 1<.ICG."°'O<=l!U> @ lmG'W\ltD-

o.pa<s de pesar par 1mpla ráonN "' ~. " l'"idiD - *ig:a o Cemm da Dia do ldDSC foi rei,,.19'rada. O 
hx:lll fica no tiairro ..ld. Pm=la 1t pNCiscu de dNelsas i~es ""' cttas para """°"""""' ....t""r cs membras 
-.closdall.fdlcrl-. 

De ac<O<do cem .Janaina Zarnbul:i, caon:lenadonl. a Prefeitura de lbitinga rním>u con-=s, troca de m-nai.., pintura. 

recap- asfáltico e lldquiriu divesos eletft!niaos. 

·o pnidio inteiro foi reparado e pintado per.._... e poc fora. Houve ~Ses nos fomos. ~s nas daras--bóias 
• ~ e construiirse um emacic- paYirneni.do ao lado de fora do prédio", pontuou JllftaÍna. "A Prefeitura 
c:ompnou ttts novos ares-condicicnmdas. ffiVabat, C2ixa d''9ia novas portas;. mixou Ulldas, leias • fez ovtras 
~ gaaa.·. listou. coordcl•dofa. 

O Centro Dta do ldcSCI e um upaçso snplo que passu õrversas atividades duranut o dia. Lá. os idosas pnticam 11tiYidade 

flsõca, par1ic:;pam de at~ de artesanato, pcssuem acesso a informática, assistem ""'-. cantam, almoçam. 
tomam cafê e se saciabilium em ÕNl!fHS ouiras atividades pramo- peles pn>fissionais. 

O local mnta com "'l"iP'" formada per enfemein:I. cuHSadores. prt>fssora de .nesanmo. ca:tinheiros. educadcr físico, 
.-soca~ müsic=, canwlora de hisU!ria e~ caipacicna!. 

Para partic:ipal; o idasc precisa atllr'!det a cm.irias c<>mc vul-ilidad• e - ...,,ela. Após a inscriçio. feita na 
presença de um farnili•. a equipe do CentrO Dia reaíl%ll um estudo social psa analisar a corTISpOndlncia do idoso aos 
c:ritiirios estabeleddos em l.ai. 

OP030G 

A Assa ri desenvolve 2 projetos em parceria com o Centro Dia: "Musicalização" Prof. Geraldo Nicola e Contação de 

,-... Histórias" com a Contadora de Histórias Juliana Thaís de Azevedo Reame desde 2015 

ost ibitin a- ·a-do-idoso-e-reformado-e-reinau 

14/11/2019 



Busc ar no 

CIO,,.DE V GOVERNO y SERVIÇOS V LICTT.".ÇÕES ' TRANSPARÊNCIA V NOTiCIAS V PLANOS MUNICIPAIS y LEGISLb,( 

• NOTiCIAS err Todos 

Sábado à noite tem apresentação teatral na Praça João Abrão 
f3 i7 . ~5 .. :~'!~ã~ 10::::. ~ l;np-:rr .f :iég n3 

A Associação cie .Artes ~ lbitinga (ASSARI), por meio da Cia. Ametsis. realiza neste sábado ii noi1e uma intervenção 

teatral na Praça João Abrào. O e\'ento tratará sobre o tema de enfremamento ao abuso e ii exploração sexual de crianças 

e adoles~es e tem o apoio da Prefeinira 

De acordo com diretora teatral, Aurea Galli, o evento está marcado para às 19h30. "Ao final haverá um debate com os 

presentes e em seguida serão distribuídos os botons da campanha e folhetos explicativos para a população local•, 
informou a atriz. 

SERVIÇO 

Teatro: "Enfrentamento ao abuso sexual de crianças· 

Data: 18 de maio 

Horário: 19h30 

Local: Praça João Abrão 

https:Uwww.ibitinga.sp.gov.br/post/$12576 14/11/2019 

14/11/2019 
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• NOTICIAS em Turismo 

FEBI 2019: entidades aproveitam a Feira para vender produtos 
e levantar recursos 
liã 07/07/2019 iia 13:58 

O 'Pavilhão B' da Feira do Bordado ele lbitinOa (FEBI) r ~icaclo à venda ele produtDS diversoS. Os estandes no espaço 
oferecem l'OUpilS, acessórios, eletrônicos, decoraçio, brinquedos, tecnologia e outros artÍIJOS. 

O Fundo Social de SOiidariedade possui três espaços distintos. Um deles, com a venda de bijuteria, bordados, 
travesseiros, semanimas e outros artigos doados por feil3ntes da Feira do Artesanato de lbitinOa, ou deixados em 

cof1Si91'lação por empresas do nimo tbtil 

"Este imo també'n estamos com ~ espaço ele beleza, feito em parceria com a Escola Athena, com corte ele cabelo 
maquiagem e escova. A gente també'n está na praça de alimenteção vendendo bebidas para o público que visita a fei13 
e os shows da noite", contou Renata Jacob, presidente do Fundo Social. 

Da mesma maneira, Outrlls entidades filantrópicas marcam pr~ no local. APAE, ASSAR!, ACIF, Dffbravadores, APAA. 
Gacci, Beth Shalon, CAJHC, Venerável Nelsinho Santana e Criarte estão na 46ª Feira do Bordedo de lbiti~a. 

https:ljwww.ibitinga.sp.gov.br/post/$20556 14/11/2019 UJ). 

·000308 



15da~da2'110 

lbitinga discute formas de erradicação do trabalho infantil 
nesta quinta-feira (13) 
tj 1t~~OiSiin:E 0 1rnom*o.Jg1N 

Apresenta<;ão de 
relatório do PETI 

.., tonnas do ...-.çJo do .-Ww!lll - d.-s tm """ grande ....,,ilo, nesla ~ (13~ em 
1!Jft1nga. O ..-1az par18 do PETI (l'r09IMll do Enailc:lçlo do T-~ q• ..,_. -- dtglos de 

pral9Çla •crlença> ·-
De-® com 1 -·de~ ele Preflltln de lbrttnga, a "'°'""'oçlo do.....,., c:ontllni com rodas de 

convna.- eoprlW!llçlo do cli~ do PETI. 

"Esae dl.,OSUCO 1rllZ .. condições - - estnlllnr. polftlcl púbica de--sftuaçlo. ou 
llejl, o - lnfll'lll. Esta l9ll1llo momd npaclalmente oode .. ,. prolllema se manttestl na ddad<, bem como 
...., couan. fltomllll:',diae_Sem._deP!anojamenlo. 

A apreantoçlo do relatdrlo f alJortl eo p(tilleo • - ffill no ll.ldftótto do CRAS. looallzedo na Av. Eng. IV8llll 

Froncllehlnl.rl97. o""""1110sn 1pm111dal 1111. A"'"9wnaçloconta com lslclwde marllle ~-· 

8h:Abortura 

8111 5: AprtSentaçlo cull\nl 

™5: Apresantoçiododl'916s11todoPETI 

10ll30: Quesl6H e debatei soln c1iagn6111todo PETI 

Fcnte: Plwfejbn de lbltirQI 

A Contação de História ficou a cargo da Contadora Juliana Thaís de Azevedo Reame da Assari -Associação de Artes 
de lbitinga. 

https:Uwww.ibitinga.sp.gov.br/post/$14825 14/11/2019 lDJ. 
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Musical ''Cartas para Noel" será 
apresentada pelos alunos do curso de 
teatro da Assari 
Os ingressos podem ser trncados na Assari por 1kg de alimento não pereciveL 

O~t31 

Primeira turma do curso de teatro da Asseri. Foto: Divulgação 

A Assari vai realizar no final do mês de novembro a peça musical "Cartas para 

Noel". As apresentações vão acontecer em 4 dias: 29 e 30 de novembro e 1 e 2 

de dezembro. Todas as exibições vão acontecer às 20h15 no Teatro Maria José 

Maroti. 

Os ingressos podem ser trocados na Assari por 1kg de alimento não perecível. 

Para a apresentação que ocorre no dia 2 de dezembro os ingressos vão custar 

R$ 5. Os ingressos para os dias 29 e 30 já estão esgotados. A troca do alimento 

pelos ingressos deve ser feita entre os dias 25 e 28 de novembro, das 13h às 20h 

na secretaria da Assari que fica na Rua Oscar de Carvalho, nº 51. 

Em 2019, a Assari abriu o primeiro curso de Teatro Musical de lbitinga. O 

projeto foi uma iniciativa de professores com supervisão da Aurea Galli . O curso 

tem como objetivo ensinar sobre os fundamentos do teatro musical, a partir da 

musicalidade, com aulas sobre técnica vocal , expressão musical, expressão 

corporal com dança, teatro e interpretação. 

A peça "Cartas para Noel" é a finalização do ano letivo do curso. A 

apresentação tem como tema os personagens da Broadway. 

Os organizadores alertam para a troca antecipada de ingressos. Não haverá 

troca no dia das apresentações, e os interessados devem passar entre os dias 25 

e 28 de novembro na Assari. 

https:ljwww.portalternurafm.eom.br/noticias/ibitinga/musical-cartas-para-noel-sera

apresentada-pelos-alunos-do-curso-de-teatro-da-assari/6360t1J~1/2019 
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D Rural realizou 8° Festival Gastronômico 
PJlll•ÇIO· de 1118livos cU/llJla/s, resgate da gastronomia e prodlJlos para wnctas 

No i:.no domingo, dia 24 de como l IPfesetltaçAo do grupo mu· 
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Assari - Associação de Artes de lbitinga O 0 Ü 312 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 

Orquestra de Viola Caipira 
daAssari 

Festa Junina da F AIBI 
Faculdade de Ibitinga - 2019 

Projeto Musicalização para 
Melhor Idade 

Centro Dia do Idoso 2019 
(Desde 2015) 

l9.J 
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Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 

Grupo de Seresta da Assari 
Festas Juninas da 

ETEC/lbitinga, da Paróquia São 
José e da Escola Municipal 

Benedito Teixeira de Macedo 
em Ibitinga 

2019 
(Desde 2013) 
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Assari - Associação de Artes de lbitinga O P Ü 314 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 

Participação da Assari na Feira do Bordado de 2019 

l!JJ. 
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Projeto Bandas: 
"Banda Fantoch" 

Apresentação 
Feira do Bordado 2019 

r-.. Orquestra de Viola Caipira e A Orquestra de Metais ambas da Assari representam 
Ibitinga na "2ª Conexidades" em São Carlos - 2019 
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Assari - Associação de Artes de lbitinga O 0 Ü 316 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
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Baile da Assari com parceria da 
ACIFI- Associação Clube da 3ª 
Idade Feliz- Cidade de lbitinga 

2019 
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Assari - Associação de Artes de lbltinga 0 () O 31 7 
CNPJ: 48.027.676/0001-03- e-mail: assariartes@hotmail.com · 
Rua Oscar de Carvalho, 51-.Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 

Projeto Circuito Pedagógico 
realizado em eventos nas praças 

Projeto Contação de História no 
Centro Dia do Idoso 2019 

desde 2017 
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Projeto Contação de História no 
nas escolas, creches e 

associações 2019 
(desde 2017) 

Projeto anual de Contação de 
História no Projeto CRIARTE 

do Idoso 2019 
(desde 2017) 
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Projeto Musicalização na Assari 
2019 

desde 2015 
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Projeto Musicalização 
e Projeto Apresentações 

Temáticas na Assari 2019 
desde 2015 
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uJ 

Projetos: Musicalização e Teatro 
Infantil com Parcerias 

2019 
(Desde 2015) 
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LO). 

Projeto Musicalização e 
Oficinas de recicláveis em 

parceria da Assari e Escolas 
Municipais e Estaduais de 

Ibitinga 
(Desde 2015) 
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Projetos: Musicalização 
e Teatro Infantil com 

Parceria Casa do 
Caminho 

Páscoa 2019 
(desde 2016) 
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Teatro para não atores. 2019 
Desde 2012 

Cia de Teatro na Praça "Faça Bonito" 18 de Maio 
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LO). 

Projeto Musicalização anual 
parceria com o Projeto Crescer 

2019 
(Desde 2017) 
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Projeto CASPS/ AD - Ibitinga 2019 
Desde 2015 

uJ. 
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Oficina de "Slackline" -
2019, parceria APAE e 

Assari- Instrutor Foguinho 
(Desde 2017) 
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Seresta 
faz acolhimento no 
8° Festival Cultural 

Gastronômico "Artes, Cores e 
Sabores" - Turismo Rural de 

Ibitinga - SENSR-SP parceria 
com o Sindicato Rural de Ibitinga. 

Rancho Paraíso, Clube Náutico 
Isa bela. 
24/11 
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Orquestra de Viola 
Caipira 

participa do 
8° Festival Cultural 

Gastronômico "Artes, Cores e 
Sabores" - Turismo Rural de Ibitinga 
- SENSR-SP parceria com o 
Sindicato Rural de lbitinga. Rancho 
Paraíso, Clube Náutico Isabela. 

24/11 
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Festival de Artes de Verão: Musical "Cartas Para Noel" 
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Projeto Contação de 
História, "Cantar, Contar 

e Criar Histórias" 
Parceria com o Criarte 

Desde 2017 
Apresentaç 
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Reforma dos banheiros do piso térreo da Assari: Feminino e acessibilidade 



Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 

Reforma dos banheiros do piso térreo: Masculino 
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000334 
Assari - Associação de Artes de lbitinga 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 

Reforma da frente do Teatro e do muro da Escola/Sede: 
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Assari - Associação de Artes de lbitinga 000335 
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com 
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - lbitinga/SP CEP 14940-604 
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767 

Reformado para ampliar a área para eventos e exposições com mais 
segurança: 

Muro da Escola Reformado 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Reunião Ordinária n2 189 

11/12/2019 

NOME NSTITVIÇÃO NE 

..... • - . 
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O Presidente da Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos, designado pela Portaria 
no 13.676, de 16 de dezembro de 2019 torna pública a relação de propostas Apresentadas / 
Protocoladas, referente aos ditais de Chamamento Público para Termo de Fomento nº 005/2019, 
nº 006/20 19, nº 007/2019, nº 008/2019, nº 009/20 19 e nº O 10/20 19, publicados no Semanário 
Oficial do Mun icípio em 26 de novembro de 2019 página 1, além de sua íntegra no site oficia l, 
conforme segue: 

Edital de Chamamento Público para Termo de l•omento SEMSD no 005/2019 

P. A. 9818/2019 - Proponente: Associação Protetora dos Animais de Rua - APAR. Projeto: 
Manutenção do abrigo de animais da Associação Protetora dos Animais de Rua (APAR); 

P.A . 9242/2019 - Proponente: Associação Cri stã Beth Shalon - Casa da Paz. Projeto: 
Prevenind o, Recuperando e Reintegrando Vidas. 

P.A. 9838/2019 - Grupo de Apoio aos Carentes Po1tadores de Câncer de lbitinga - GACCI. 
Proj eto: Mãos Amigas . 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMFS no 006/2019 

P.A. 9839/2019 - Proponente: Associação Filantróp ica Esp írita de lbitinga - CASA DA SOPA. 
Proj eto: VIVER BEM . 

P. A. 9833/20 19 - Proponente: Serviço de Obras Sociais - S.O.S. Educandário Joanna de 
Ânge li s. Projeto: Projeto Vive r Fe li z. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMED no 007/2019 

P. 1\. 9826/2019 - Proponente: Associação de Pais e Am igos dos Excepcionais - APAE de 
lbit i11 ga . Projeto : Atender, Inovar e Reabilitar. 

Edital de Chamamento Público para Termo ele Fomento SEMDS no 008/2019 

P.A . 9840/20 19 - Proponente ASSAR! - Assoc iação de Artes de lbitinga. Projeto: Orquestra de 
Metais Maestro Ignácio Correa de Lacerda de Ibitinga. 

P.A. 9841 /2019 - Proponente ASSAR! - Assoc iação de Artes de Ibitinga. Projeto: Escola de 
Ensino Artístico Prof. N ivaldo Ferreira de Oliveira - Meta 1. 

Ed ital de Chamamento Público para Termo ele Fomento SEMDS no 009/2019 

P.A. 9819/2019 - Proponente: Assoc iação Filantrópica Casa do Cam inho Francisco de Assi s de 
lbitinga. Projeto: Brincando, Crescendo e Aprendendo. 

Edital de Chamamento Público para Termo ele Fomento SEMDS no 010/2019 

P.A. 9823/20 19 - Proponente: Associação Senh r om Jesus. Projeto: Serviço de Aco lhimento 
de. Ins tituciona l - Proteção Especia l de A 

P.A. 9820/20 19 - Proponente: Ass ci 
Criança Feli z. Projeto: Criança Feli 

lbi tin ga, 02 de janeiro de 2020. 

roteção à Infância e Juventude - Projeto 

rtolani Ladeira 
e leção e Ava liação de Projetos 



MUNICÍPIO DE IBITINGA 
Rua Miguel Landim, 333 

45321460/0001-50 Exercício: 2020 

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA 

Ficha Nº : 289 Processo Nº : 

Unidade : 021000 SECRETARIA DA CULTURA 
Funcional : 13.392.0011.2535.0000 Fomento a arte e a cultura 

Cat. Econ. : 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: O 0100 

Saldo Inicial Alteração ( +) Alteração ( -) Empenhado 
425.000,00 32.000,00 0,00 0,00 

Data Histórico 

02/01/2020 CHAMAMENTO PUBLICO Nº 008/2019 
VALOR DA RESERVA 

RESERVA JÁ UTILIZADA 
RESERVA ANULADA 

RESERVA REFORÇADA 
SALDO DE RESERVA ANTERIOR 

SALDO DA RESERVA 

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 

000342 
em : 0210112020 16:31 

Saldo Atual 
457.000,00 

455.909,54 

0,00 
0,00 
0,00 

455.909,54 
1.090,46 
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lb itinga/ SP, terça-fei ra, 07 de ja neiro de 2020 - imprensa@ibitinga.sp.gov.br - Ano: 1 Ed ição: 0169 

3. Contrate-se. 
4. Cumpra-se. 
lbitinga, 06 de janeiro de 2020. 
Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal 

lbitinga , 07 de janeiro de 2020. 

joão Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

O Presidente da Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos , 
designado pela Portaria no 13.676, de 16 de dezembro de 2019 torna 
pública a relação de propostas Apresentadas / Protocoladas , 
referente aos ditais de Chamamento Público para Termo de Fomento 
nº 005/2019 , nº 006/2019, nº 007/2019 , nº 008/2019 , nº 009/2019 e 
nº 010/2019 , publicados no Semanário Oficial do Município em 26 de 
novembro de 2019 página 1, além de sua íntegra no site oficial, 
conforme segue: 

lbitinga , 07 de janeiro de 2020. 

João Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMSD no 005/2019 

P. A. 9818/2019 - Proponente: Associação Protetora dos Animais de 
Rua - APAR. Projeto: Manutenção do abrigo de animais da Associação 
~rotetora dos Animais de Rua (APAR); 

P.A. 9242/2019 - Proponente : Associação Cristã Beth Shalon - Casa 
da Paz. Projeto : Preven indo, Recuperando e Reintegrando Vidas. 

P.A. 9838/2019 - Gru po de Apoio aos Carentes Portadores de Câncer 
de lbitinga - GACCI. Projeto: Mãos Amigas . 

lbitinga, 07 de janeiro de 2020. 

João Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMFS no 006/2019 

P.A. 9839/2019 - Proponente : Associação Filantrópica Espírita de 

lbitinga - CASA DA SOPA. Projeto: VIVER BEM. 

P.A. 9833/2019 - Proponen te : Serviço de Obras Soc iais - S.O.S. 
Educandário Joanna de Ângelis . Projeto : Projeto Viver Feliz. 

lbitinga, 07 de janeiro de 2020. 

joão Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMED no 007/2019 

P.A. 9826/2019 - Proponente: Associação de Pais e Amigos dos 
Excepc ionais - APAE de lbitinga . Projeto : Atender, Inovar e Reabilitar. 

lbitinga, 07 de janeiro de 2020. 

joão Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 008/2019 

P.A. 9840/2019 - Proponente ASSARI - Associação de Artes de 
lbitinga. Projeto : Orquestra de Metais Maestro lgnácio Correa de 
Lacerda de lbitinga. 

P. A. 9841/2019 - Proponente ASSARI - Associação de Artes de 
lbitinga. Projeto: Escola de Ensino Artístico Prof. Nivaldo Ferreira de 
Oliveira - Meta 1. 

lbitinga, 07 de janeiro de 2020. 

joão Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Editai de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 009/2019 

P.A. 9819/2019 - Proponente : Associação Filantróp ica Casa · do 
Caminho Francisco de Assis de lbitinga. Projeto : Brincando, 
Crescendo e Aprendendo . 

lbitinga, 07 de janeiro de 2020. 

~\~s1-·,:i '. t;r;\ 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 

ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO 

Chamamento Público para Termo de Fomento lbitinga SEMCT Nº 008/2019 

Entidade Proponente: ASSARI - ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA 

CNPJ: 48.027.676/0001-03 

Nome/Título do Projeto: ORQUESTRA DE METAIS MAESTRO IGNÁCIO CORREA DE 

LACERDA DE IBITINGA. 

Protocolo: Nº 9840/20 19 . 

Va lor da Proposta: R$ 187.466,40 (Cento e oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e seis 

reais e quarenta centavos) . 

O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições e com o intuito de 
realizar a emissão de parecer técnico, amparado nos termos do artigo 35, inciso 50 da Lei 
Federa l n. º 13 .019/2014, vem por meio deste explicitar que diante da analise técnica do Plano 
de Trabalho, Planilha Orçamentária composta por Cronograma de Desembolso Financeiro, 

alem de Documentação Jurídica e Certidões de Regularidade Fiscal e não encontrando falta de 

informações ou documentos so licitados no referido Edital, ou mesmo, que não prevejam 

cumprimento da legislação pertinente a matéria, recomendo a APROVAÇÃO NA 
INTEGRA do projeto proposto. 

Observação: Esta Secretaria Municipal de Cultura se amparou nos documentos 

enviados pela Entidade, cabendo a ela a responsabi lidade pela veracidade das informações. 

lbitinga - SP, 08 de Janeiro de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/ SP - 14.940-112 
telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352-7001 
www.ibitinga.sp .gov.br - CNPJ 4,5.321.460/ 0001 -50 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 

ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO 

Chamamento Público para Termo de Fomento lbitinga SEMCT nº 008/2019 

Entidade Proponente: ASSARI - ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA 

CNPJ: 48.027.676/0001 -03 

Nome/Título do Projeto: ESCOLA DE ENSINO ARTISTICO PROF. NIVALDO 

FERREIRA DE OLIVEIRA 

Protocolo: nº 9841/2019. 

Valor da Proposta: R$ 268.442,94 (duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e 

dois reais e noventa e quatro centavos). 

O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições e com o intuito de 

realizar a emissão de parecer técnico, amparado nos termos do artigo 35, inciso 50 da Lei 

Federal n. º 13.019/2014, vem por meio deste explicitar que diante da analise técnica do Plano 

de Trabalho, Planilha Orçamentária composta por Cronograma de Desembolso Financeiro, 
além de Documentação Jurídica e Certidões de Regularidade Fiscal e não encontrando falta de 

informações ou documentos solicitados no referido Edital, ou mesmo, que não prevejam 

cumprimento da legislação pe11inente a matéria, recomendo a APROVAÇÃO NA 
INTEGRA do projeto proposto. 

Observação: Esta Secretaria Municipal de Cultura se amparou nos documentos 

enviados pela Entidade, cabendo a ela a responsabilidade pela veracidade das informações. 

lbitinga - SP, 08 de Janeiro de 2020. 

~k 
_/ Marcos Aplrecido Rodakevisk 

Secretário de Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/ SP - 14 .940-112 
telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352-7001 
www.ibitinga.sp .gov.br - CNPJ 45 .321.460 / 0001-50 
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Os membros da Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos, designado pela Portaria 
no 13 .676, de 16 de dezembro de 2019 apresenta o resultado preliminar da reunião da 
comissão realizada dia 13 de janeiro de 2020, referente aos editais de Chamamento 
Público para Termo de Fomento SEMSD nº 005/2019, SEMFS nº 006/2019, SEMED nº 
007/2019, SEMDS nº 008/2019, SEMDS nº 009/2019 e SEMDS nº 010/2019, 
publicados no Semanário Oficial do Município em 26 de novembro de 2019 página 1, 
além de sua íntegra no site oficial , conforme segue: 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMSD no 005/2019 

P. A. 9818/2019 - Proponente: Associação Protetora dos Animais de Rua - AP AR. 
Projeto: Cuidado a animais de rua - Aprovado na integra - R$ 31.968,00. 

P .A. 9242/2019 - Proponente: Associação Cristã Beth Shalon - Casada Paz. Projeto: 
Prevenindo, Recuperando e Reintegrando Vidas - Aprovado na integra - R$ 58.320,00. 

P .A. 9838/2019 - Grupo de Apoio aos Carentes Portadores de Câncer de Ibitinga -
GACCI. Projeto: Mãos amigas - Aprovado na integra - R$ 47.420,64. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMFS no 006/2019 

P.A. 9839/2019 - Proponente: Associação Filantrópica Espírita de Ibitinga - CASA DA 
SOPA. Projeto: VIVER BEM. Aprovado na integra - R$ 51.930,72. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMED no 007/2019 

P.A. 9826/2019 - Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
de lbitinga. Projeto: Atender, Inovar e Reabilitar. Aprovado na integra - R$ 797.894,28. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMDS no 008/2019 

P .A. 9841 /20 19 - Proponente: ASSAR! - Associação de Artes de Ibitinga. Projeto: 
Escola de ensino artístico Prof. Nivaldo Ferreira de Oliveira. Aprovado na integra - R$ 
268.442,94. 

P.A. 9840/2019 - Proponente: ASSAR! - Associação de Artes de Ibitinga. Projeto: 
Orquestra de metais Maestro Ignácio Correa de Lacerda de Ibitinga. Aprovado na 
integra - R$ 187.466,40. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMDS no 009/2019 

P .A. 9819/201 9 - Proponente Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de 
Assis de Ibitinga. Projeto: Brincando, Crescendo e Aprendendo. Aprovado na integra , 
R$ 91.526,00. ... A' 

~ @) ~ / 



P .A. 9817/2019 - Proponente: Centro de Recuperação e Inserção do Adolescente para 
Recondução ao Trabalho e à Educação - CRIARTE. Projeto: Amor pela Vida - 2019. 
Aprovado na integra - R$ 76.259,08. 

P.A. 9833/2019 - Proponente: Serviço de Obras Sociais - S.O.S Educandário Joana de 
Ângelis. Projeto: Viver Feliz. Aprovado na integra - R$ 194.400,00. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMDS no 010/2019 

P.A. 9823/2019 - Proponente: Associação Senhor Bom Jesus. Projeto: Serviço de 
Acolhimento Institucional - Proteção Especial de Alta Complexidade. Aprovado na 
integra - R$ 572.384,88 . 

P.A. 9820/2019 - Proponente: Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude -
Projeto Criança Feliz. Projeto: Criança Feliz. Aprovado na integra - R$ 321.206,21. 

Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos 

Claudia Apare9ida Cico ')f ilva 

~ !/ 

~- ~----- I ' , 'f '(..51 
Rona ;Jo~ Lopes"Talarico 
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IBITINGA 
DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

PREFEITURA 1SAMS1SAAE 1 FE MI B 1 LEGISLATIVO 
<:) R. Miguel Landim, 333 ·Centro ~ (16)3352-7000 

lbítinga/SP. quarta-feira , 15 de janeiro de 2020 · imprensa@ibitinga.sp.gov.br - .A.no: 1 Edição: 0175 

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de lbitinga . através de 
Geórgia Rachel Zanati, vem informar as seguintes publicações: 

Os membros da Com issã o de Seleção e Avaliação de Projetos, 
designado pela Portaria no 13.676, de 16 de dezembro de 2019 
apresenta o resultado preliminar da reun ião da comissão real izada 
dia 10 de janeiro de 2019, referente aos edita is de Chamamento 
Público para Termo de Fomento SEMSD nº 005/2019 , SEMFS nº 
006/2019 , SEMED nº 007 /2019, SEMDS nº 008/2019, SEMDS nº 
009/2019 e SEMDS nº 010/2019, publicados no Semanário Oficial do 
Município em 26 de novembro de 2019 página 1, além de sua íntegra 
no site oficial, conforme segue: 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMSD no 005/2019 

P. A. 9818/2019 - Proponente : Associação Protetora dos Animais de 
Rua - APAR. Projeto: Cuidado a animais de rua - Aprovado na integra 
- R$ 31.968,00. 

P.A. 9242/2019 - Proponente: Assoc iação Cristã Beth Shalon -
Casada Paz. Projeto: Prevenindo, Recuperando e Reintegrando Vidas 
- Aprovado na integra - R$ 58.320.00. 

P.A. 9838/2019 - Grupo de Apoio aos Carentes Portadores de Câncer 
de lbitinga - GACCI. Projeto: Mãos amigas - Aprovado na integra - R$ 
47.420,64. 

lbitinga. 15 de janeiro de 2020. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMFS no 006/2019 

P.A. 9839/2019 - Proponente: Associação Filantrópica Espírita de 
lbitinga - CASA DA SOPA. Projeto: VIVER BEM. Aprovado na integra • 
R$ 51.930,72. 

lbitinga, 15 de janeiro de 2020. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMED no 007/2019 

P.A. 9826/2019 - Proponente: Associação de Pais e Amigos dos 
Excepciona is - APAE de lbitinga. Projeto: Atender, Inovar e Reabilitar. 
Aprovado na integra - R$ 797.894,28. 

lbit inga, 15 de janeiro de 2020. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 008/2019 

P.A. 9841/2019 - Proponente : ASSARI - Associação de Artes de 
lbitinga. Projeto : Escola de ensino artístico Prof. Nivaldo Ferreira de 
Oliveira. Aprovado na integra - R$ 268.442,94. 

P.A. 9840/2019 - Proponente : ASSARI - Associação de Artes de 
lbitinga. Projeto : Orquestra de metais Maestro lgnácio Correa de 
Lacerda de lbitinga. Aprovado na integra - R$ 187.466,40. 

lbit inga, 15 de janeiro de 2020. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 009/2019 

P.A. 9819/2019 - Proponente Associação Filantrópi ca Casa do 
Caminho Francisco de Assis de lbitinga . Projeto : Brincando . 
Crescendo e Aprendendo. Aprovado na integra - R$ 91.526,00. 

P.A. 9817/2019 - Proponente: Centro de Recuperação e Inserção do 

Assinado*!P_lil!}a,,digital MUNICIPIO DE po~l~lPIO DE Publicação Assinada Digitalmente• Para mais Informações acesse:www.ibítinga.sp.g-0v.br 
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Os membros da Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos, designado 1pela Portaria 
no 13 .676, de 16 de dezembro de 2019 comunica que transcorrido o prazo legal para 
interposição de recurso e não tendo havido nenhuma manifestação, segue o resultado 
final, referente aos editais de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMSD nº 
005/2019, SEMFS nº 006/2019, SEMED nº 007/2019, SEMDS nº 008/2019, SEMDS nº 
00912019 e SEMDS nº O 10/2019, publicados no Semanário Oficial do Município em 26 
de novembro de 2019 página 1, além de sua íntegra no site oficial, conforme segue: 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMSD no 005/2019 

P. A. 9818/20 19 - Proponente: Associação Protetora dos Animais de Rua - APAR. 
Projeto: Cuidado a animais de rua - Aprovado na integra - R$ 31.968,00. 

P.A. 9242/2019 - Proponente : Associação Cristã Beth Shalon - Casada Paz. Projeto: 
Prevenindo, Recuperando e Reintegrando Vidas - Aprovado na integra - R$ 58.320,00. 

P. A. 9838/2019 - Grupo de Apoio aos Carentes Portadores de Câncer de lbitinga -
GACCI. Projeto: Mãos amigas - Aprovado na integra - R$ 47.420,64. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMFS no 006/2019 

P.A. 9839/2019 - Proponente: Associação Filantrópica Espírita de lbitinga - CASA DA 
SOPA. Projeto: VIVER BEM. Aprovado na integra - R$ 51.930,72. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMED no 007/2019 

P .A. 9826/2019 - Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
de lbitinga. Projeto: Atender, Inovar e Reabilitar. Aprovado na integra - R$ 797.894,28. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMDS no 008/2019 

P.A. 9841 /2019 - Proponente: ASSAR! - Associação de Artes de lbitinga. Projeto: 
Escola de ensino artístico Prof. Nivaldo Ferreira de Oli veira. Aprovado na integra - R$ 
268.442,94. 

P.A. 9840/2019 - Proponente: ASSAR! - Associação de Artes de Ibitinga. Projeto: 
Orquestra de metais Maestro lgnácio Correa de Lacerda de lbitinga. Aprovado na 
integra - R$ 187.466,40. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMDS no 009/2019 

P.A. 9819/2019 - Proponente Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de 
Assis de Ibitinga. Projeto: Brincando, Crescendo e Aprendendo. Aprovado na integra - · 

r -
R$ 91.526,00. • · 
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P.A. 9817/2019 - Proponente: Centro de Recuperação e Inserção do Adolescente para 
Recondução ao Trabalho e à Educação - CRIARTE. Projeto: Amor pela Vida - 2019. 
Aprovado na integra - R$ 76.259,08 . 

P.A. 9833/2019 - Proponente: Serviço de Obras Sociais - S.O.S Educandário Joana de 
Ângelis. Projeto: Viver Fe liz. Aprovado na integra - R$ 194.400,00. 

Ed ital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMDS no 010/2019 

P.A. 9823/2019 - Proponente: Associação Senhor Bom Jesus. Projeto: Serviço de 
Acolhimento Institucional - Proteção Especial de Alta Complexidade. Aprovado na 
integra - R$ 572.384,88 . 

P .A. 9820/20 19 - Proponente : Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude -
Proj eto Criança Feliz. Projeto: Criança Feliz. Aprovado na integra - R$ 321.206,21. 

lbitinga, 2 1 de janeiro de 2020 . 

Comissão de Seleção e A v~liação de Projetos 

Claudia recida icoti Silva ;} . 
. 

RonaldQ) p co 
/ 
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IBITINGA 
DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

PREFEITURA J SAMS J SAAE J FEMIB 1 LEGISLATIVO 
0 R. Miguel Landirn, 333 - Centro Qt (16)3352-7000 

lbitinga/SP. terça-feira, 21dejaneirode2020- imprensa@ibitinga.sp.gov.br - Ano: 1 Edição: 0179 

João Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 008/2019 

P.A. 9841/2019 - Proponente: ASSAR! - Associação de Artes de 
JQitinga. Projeto: Escola de ensino artístico Prof. Nivaldo Ferreira de 

' veira. Aprovado na integra - R$ 268.442,94. 

P.A. 9840/2019 - Proponente: ASSAR! - Associação de Artes de 
lbitinga. Projeto: Orquestra de metais Maestro lgnácio Correa de 
Lacerda de lbitinga. Aprovado na integra - R$ 187.466,40. 

lbitinga, 21 de janeiro de 2020. 

joão Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 009/2019 

P.A. 9819/2019 - Proponente Associação Filantrópica Casa do 
Caminho Francisco de Assis de lbitinga. Projeto : Brincando, 
Crescendo e Aprendendo. Aprovado na integra - R$ 91.526,00. 

P.A. 9817 /2019 - Proponente: Centro de Recuperação e Inserção do 
Adolescente para Recondução ao Trabalho e à Educação - CRIARTE. 

~~rojeto : Amor pela Vida - 2019. Aprovado na integra - R$ 76.259,08. 

P.A. 9833/2019 - Proponente: Serviço de Obras Sociais - S.O.S 
Educandário joana de Ângelis. Projeto : Viver Feliz. Aprovado na 
integra - R$ 194.400,00. 

lbitinga, 21 de janeiro de 2020. 

joão Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 010/2019 

P.A. 9823/2019 - Proponente: Associação Senhor Bom jesus. Projeto: 
Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Especial de Alta 
Complexidade. Aprovado na integra - R$ 572.384,88. 

P.A. 9820/2019 - Proponente: Associação Cristã de Proteção à 
Infância e juventude - Projeto Criança Feliz. Projeto : Criança Feliz. 
Aprovado na integra - R$ 321.206,21. 

lbitinga, 21 de janeiro de 2020. 

Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos 

lbitinga, 21 de janeiro de 2020. 

joão Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.!! 001/2020 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.!! 9834/2019 
Entidade: S.O.S. - Serviços de obras Sociais 
Objeto: Repasse de Subvenção Estadual social para auxílio nas 
despesas para atendimento de 260 (duzentas e sessenta) crianças e 
Adolescentes (de 06 a 17 anos), na prestação de serviços na área de 
Assistência Social e fortalecimento de vínculos sociais. 
Prazo: até 31 de dezembro de 2020 
Valor R$ : 41.222, 70 
lbitinga, 13 de janeiro de 2020. 
PREFEITA CRISTINA MARIA KALIL ARANTES 

lbitinga, 21 de janeiro de 2020. 

João Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.!! 002/2020 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.!!9827/2019 
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-" A.P.A.E de 
lbitinga" 
Objeto : Repasse de subvenção social estadual para au xiliar nas 
despesas de custeio para atendimento integral de 211 pessoas com 
deficiência intelectual, múltipla e transtorno de espectro autista nas 
áreas educac ional, assistência social e atendimento especializado 
com garantias na efetivação de direitos, reabilitação e qualidade de 
vida às pessoas com deficiências e suas famílias. 
Prazo: até 31 de dezembro de 2020 
Valor R$ : 32.920,SO 
lbitinga, 13 de janeiro de 2020. 
PREFEITA CRISTINA MARIA KALIL ARANTES 

lbitinga, 21 de janeiro de 2020. 

Publicação Assinada Digita/mente• Para mais informações acesse:www.ibitinga.sp_gov.br 
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