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BURITI DO TOCANTINS-TO, QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2020
Nome do Produtor Cultural
CIA DA CULTURA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

1

CNPJ
06.037.150/0001-56
CPF

Endereço eletrônico (e-mail)
Telefone
projetos@casadaculturabrasil.com.br (63999473568)
Informe os dados cadastrais conforme o registro no
Cadastro Municipal de Cultura.

3. APRESENTAÇÃO
ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - CONCURSO PROJETO
CULTURAL
Orientações para preenchimento do Formulário:

a)
b)

não altere a configuração dos campos do Formulário;
as orientações para preenchimento podem ser excluídas
para o envio;
c) não insira imagens;
d) após o preenchimento, salve em PDF e insira o formulário
no seu cadastro de inscrição no site da prefeitura.
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Orientações para preenchimento:
a) ao definir o título do projeto, leve em consideração que deverá
ser utilizado em todos os materiais de identificação;
descreva brevemente o que será realizado no projeto no item 1.4
objeto.
1. 1. Título do projeto
cultural
1.2

UM NOVO OLHAR BURITI DO
TOCANTINS

Modalidade Microprojeto Cultural - R$ 91.492,73
Bairros

1. 3. Locais possíveis de
realização

Local

Centro

Centro de Eventos

Centro

Centro Esportivo

Orientações para preenchimento:
a) Ações propostas: descreva as ações e/ou atividades
que serão realizadas e/ou produtos que serão
desenvolvidos;
b) Democratização do acesso: informe se o seu projeto
terá apresentações públicas gratuitas, cota de ingressos,
formas de acessibilidade ao local, estratégias de
inclusão, divulgação das atividades, entre outras formas
de estímulo à fruição de bens e serviços culturais e como
se dará o acesso às ações do projeto.
c) Justificativa e objetivos: apresente as causas e
oportunidades para a realização do projeto e os
resultados esperados, considerando os objetivos
pretendidos com as ações propostas;
d) Legado e perspectiva de continuidade: apresente o
legado cultural a ser gerado e a perspectiva de
continuidade das ações propostas.
3.1 Ações propostas
Gravação dos artista, Gastronomia e Artesanato Local e
exibição, Divulgação do Vídeo em redes Sociais, Entrega
do material Gravado para Posterior Trabalho dos
mesmos e Premiação.
3.2 Democratização do acesso
Disponibilizar editais simplificados para o fácil acesso
dos artistas para execução de lives e festivais de mostras
artísticas. Com Premiação.
3.3 Justificativa e objetivos
JUSTIFICATIVA

2. PRODUTOR CULTURAL

O mundo vive um momento diferente desde o inicio da
pandemia pelo COVID-19, a sociedade experimenta uma
nova forma de se comportar econômica e socialmente
diante das normas e protocolos necessários para
contenção do vírus.
Diante dessa mudança o setor cultural foi atingido de
maneira profunda, já que aglomerações são evitadas e
consequentemente o setor não tem outra forma de atuar
se não com publico em quantidades variadas. Com a
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sensibilidade voltada ao setor foi criada a lei denominada
Aldir Blanc, sancionada pelo presidente e já está sendo
implementada.
A necessidade de aplicação desse projeto está em
harmonia com essa lei e com a situação dos artistas
diante desse momento, que impossibilita os agentes de
cultura de manter sua renda.
As propostas que este projeto sugere, estão em
consonância com a Lei Aldir Blanc, movimento pró
musica (Encabeçado pela OMB-TO, DINFIMUSI,
instituto MAT, instituto verde novo que conta com 2.800
artistas cadastrados no Tocantins) e MOBILIZA -TO.
Sabemos que a classe necessita urgentemente de
auxílio ate passar esse período de isolamento e as
funções sociais voltem ao normal, fazendo se necessário
a aplicação imediata. É imperativo que propostas
inseridas nas atividades de gerenciamento e aplicação
do beneficio supra citado e outros que venham a ser
implementados.

Valor estimado
Período (Meses) - Etapa
Grupo
1

1. Produção

2

3

x

1.1. Contratação de
artistas / Premiação

R$ 30.000,00

x

1.2. Contratação de
equipe técnica

R$ 6.129,59

x

1.3. Outros custos de
R$ 23.000,00
produção

x

x

x

2.1. Gerenciamento do
R$ 12.528,96
projeto

x

2.2. Contratação de
Contador

R$ 1.500,00

x

3.1. Custos de
divulgação

R$ 3.000,00

x

4.1. Retenção de
impostos

R$ 15.334,18

2.
Administração

OBJETIVO GERAL
-Auxiliar os artistas, Artesãos e Trabalhadores da
Gastronomia através da Lei Emergencial N°14.017, de
29 de junho de 2020(Lei Aldir Blanc).
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-Promover live para artistas, Artesãos e Trabalhadores
da Gastronomia do município de BURITI DO
TOCANTINS -TO, com recursos da Lei Aldir Blanc.
-Disponibilizar editais simplificados para o fácil acesso
dos artistas para execução de live e festivais de mostras
artísticas. Com Premiação.
3.4 Legado e perspectiva de continuidade
Com material disponibilizado desta live os artistas locais,
terão um material para trabalho posteriormente a
pandemia, elevando a possibilidade de divulgação e de
Divulgação no nível na Regional , Estadual e Brasil,
através das Redes Sociais, Youtube e demais
divulgação.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
CRONOGRAMA FISICO
Orientações para preenchimento:
a) marque com um x o período de realização das atividades;
b) informe a soma dos valores da coluna “valor estimado” que
deverá corresponder ao “valor total do projeto”;
c) para preenchimento da etapa 4.1 “Retenção de Impostos”,
considere o previsto em item do Edital;
d) não exclua ou insira novas linhas ou itens.

3. Divulgação
4. Tributos e
taxas
Total

(R$)

x

x

R$ 91.492,73

5. METODOLOGIA
Orientações para preenchimento:
a) descreva de que forma será desenvolvido o projeto;
b) apresente informações complementares sobre o modo de
execução, especificações técnicas sobre os procedimentos a
serem adotados, inclusive os referentes às estratégias de
divulgação;
c) preveja os riscos e/ou fatores externos que condicionam a
realização das atividades planejadas e as estratégias previstas.

•
Períodos de Chuva devera ser executado em área
fechada, Poliesportivo.
•
Caso Aja dificuldade de Acesso a Internet no Local, devido
a Dificuldade dos Municípios do interior (TO) , Será feito a
transmissão após a captura das Imagens. E divulgado para
população data e hora da mesma , através das redes e veículos de
divulgação do município.
6. EQUIPE PRINCIPAL
Orientações para preenchimento:
- apresente informações sobre os principais profissionais
responsáveis pela concepção, gestão e aspectos técnicos e/ou
artísticos.
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6.1 Nome

Marcio Leal Ribeiro

Função no projeto

Produtor Cultural

Currículo resumido, PRODUTOR CULTURAL , Produtor eventos
Stand Up Comedy,, Cenográfica , Producao teatro, Producao
Musical e Artistaca, Produtor Eventos Culturais e Sociais.
6.2 Nome
Função no projeto

Francisca Silva Monteiro
Auxiliar de Producao

Currículo resumido - Planeja, promove e organiza a realização
de eventos e atividades culturais, além de promover a ligação
entre a produção cultural e seus possíveis públicos.
MARCIONE PREREIRA DE
6.3 Nome
OLIVEIRA
AUXILIAR TECNICO E
Função no projeto
CENOGRAFIA
Auxiliar as tarefas do cenógrafo e geral no que se refere à
pesquisa de materiais e tomada de preços. Acompanhar a
montagem dos cenários com supervisão do cenógrafo.
6.3 Nome
Jonas Duo Mídia Imperatriz
Função no projeto
Vídeo Produtor e gerador de imagem
Currículo resumido
6.3 Nome

Glicleia da Silva Ribeiro

Função no projeto
Currículo resumido

LOCUÇÃO E APRESENTACAO

Radio Clube FM e Varias locuções Gospel e Eventos Açailândia,
Imperatriz e municípios de Tocantins, Locução e apresentação
de eventos culturais e Lives.
7.
APOIADORES
Orientações para preenchimento:
a) informe apenas os apoiadores (instituições, entidades ou empresas) com
os quais já tenha feito contato;
b) caso não tenha contatado possíveis apoiadores, deixe os campos em
branco;
c) na coluna “participação”, explique como se dará o apoio (bens e
serviços);
d) lembre-se de que, caso o projeto seja contemplado, outros apoiadores
poderão ser buscados.
Apoiador

Elizete Rodrigues Sales
Diretora
CPF:02540384331

Participação

Américo dos Reis Borges
Prefeito de Buriti do Tocantins

PUBLICADO
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Buriti do
Tocantins ANO IV Nº 286 22 de Outubro de 2020.
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