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 PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO – PROJETO  
  

QUADRO 01 Identificação do proponente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome da OSC:  
Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba EM CIMA DA HORA  

 

CNPJ:  02.798.125.0001-34  Endereço:  Rua Barca Nova 39   

Complemento:  Bairro:  Jd Marilda   CEP: 04857-170  

Telefone: (DDD)  11-  5938-0518  Telefone: (DDD)  11-96504-5951   Telefone: (DDD) 11-97503-3082  

E-mail: emcimadahorasp@gmail.com  Site: www.emcimadahorasp.com.br   

Dirigente da OSC:  Jair dos Santos (Jair Santos)   

CPF: 030.080.288-96  RG:15.789.436-8  Órgão Expedidor: SSP/SP  

Endereço do Dirigente: Rua Barco Nova 17   

Dados do projeto 

Nome do projeto  Percussão  Lazer    

Local de realização: Quadra da agremiação no endereço acima citado  Período de realização: 21/12/2019 A 20/12/2020  Horários de realização: Horários 
sazonais aos sábados e domingos  

Nome do responsável técnico do projeto: Jair Santos  Nº do registro profissional:    

Valor total do projeto: R$ (SMC + Contrapartidas);  R$  100.591,18    



 

 

2   

 QUADRO 2 Histórico do proponente, (Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente,  

informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização).   
QUADRO 2 Histórico do proponente, (Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, 

ano e local de realização).     

Associação sem fins lucrativos direcionada a cultura popular do samba e do carnaval paulistano e também a 

atividades sócio/educativa/culturais em diversas linguagens de cultura, a crianças, adolescentes, adultos, pessoas com  

“deficiência” físico motoras e a pessoas da 3ª idade.  

Local de atuação: Periferia no extremo da Zona Sul da Cidade de São Paulo (região da capela do 

Socorro/Grajau/Parelheiros – Bairro Jardim Marilda.).  

  

  

  

  

  

   

Histórico de atuação    
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NOSSA HISTÓRIA...NOSSO IDEAL...  

Poucas pessoas na vida tem a maior das virtudes, que é a perseverança, para conquistar seus sonhos, seus ideais de vida. A grande maioria das pessoas só sabe reclamar da situação em que vive e culpam o governo, 

as autoridades constituídas, ou até mesmo a falta de união da comunidade onde é morador por não terem condições mínimas de vida no seu bairro, na sua vila.  A história de fundação de nossa EM CIMA DA HORA, 

tem muito a ver com o citamos acima, pois foi movidos por um sentimento de que teriam que tomar uma atitude contra a situação em que viviam e que viviam seus familiares, amigos e vizinhos que nosso Presidente 
e fundador, Jair Santos e um grupo de amigos dele, tomaram de punho, arregaçaram as mangas e saíram a luta para levar a si mesmo e a comunidade carente do bairro onde residiam a esperança de terem no mínimo 

um futuro menos miserável. Com a fundação da Coruja do Samba nosso Presidente e fundador colocou e até nos dias atuais coloca em prática aquilo que ele diz ser a real incumbência de uma Escola de Samba, ou  
seja, trabalho social.   Mas nossa história necessariamente par ser bem contada tem que se iniciar com a vida sambistica de nosso Presidente Jair Santos. Nos idos nos 70, Jair conheceu o mundo do samba. Levado 

por um dos maiores compositores que o Carnaval de São Paulo já conheceu, Ademir Fala Macio ele conheceu o GRÊMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE ALEGRE, onde  
permaneceu durante 22 anos de sua vida. Na maravilhosa e grandiosa agremiação do Bairro do Limão, em sampa, conhecida como a Morada do Samba, além de colaborar desde merendeiro, comissão de frente e  

chefe de ala, aprendeu muito com esta agremiação e este aprendizado hoje está sendo de virtual importância no comando de nossa EM CIMA DA HORA.   Em 1998, não contente com os caminhos que as grandes  
agremiações sambisticas, salvo raras exceções, tinham em relação a iniciativas sócio culturais a pessoas e famílias carentes, e movido pelo fato que participava ativamente da diretoria da Sociedade amigos de bairro  
do local onde morava, na qual surgiu naquele tempo a ideia de criar uma Escola de Samba sem pretensões maiores, aproveitando o grupo que desfilava pelo bairro no carnaval como um Bloco de sujos,   Jair assumiu 

o Projeto de peito aberto, chamou a responsabilidade de fundação desta então despretensiosa agremiação, para si, e num churrasco regado a samba e cerveja, com amigos, fundou a nossa querida EM CIMA DA  
HORA.  Durante este churrasco de fundação da entidade, montou-se a primeira Diretoria Executiva, discutiu-se os parágrafos e artigos de nosso Estatuto Social, escolheu-se a Coruja como nosso símbolo máximo e 

ao chegar no principal, o nome da Escola, começou a discordância geral.  Uns queriam que a Escola se chamasse Imperatriz do Grajaú, outros Unidos do Grajaú e ainda outros nomes surgiram.  No calor da  
discussão, tocou o telefone. Era um velho amigo de nosso Presidente Jair o qual também tinha sido integrante da comissão de frente da MOCIDADE ALEGRE. Jair prontamente o convidou a participar do churrasco 

de fundação de uma nova agremiação e que estava acontecendo naquele momento. O amigo, do outro lado da linha telefônica, disse: MAS VOCÊ ME CONVIDA AGORA?  EM CIMA DA HORA?  Neste exato 
momento, sendo indelicado com o amigo com o qual falava, nosso Presidente Jair largou o telefone e chamou a atenção de todos presentes ao churrasco de fundação da agremiação e falou:  

PESSOAL...PESSOAL…já tenho um nome para nossa Escola.  Será: EM CIMA DA HORA     Então, após o registro a nível federal, estadual e municipal nos órgãos que compete tal atitude, aos 20 dias do mês de 

janeiro de 1998 ''nasceu'' o GRÊMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA EM CIMA DA HORA PAULISTANA, entidade sem fins lucrativos, voltada ao samba e o carnaval, mas não deixando 

jamais de realizar atividades sociais e culturais a carentes, idosos e crianças.  

Cabe ao homem, e apenas a ele, que conquiste seu devido ''lugar ao sol''...Cabe porem, aos homens que, unidos, lutem pelo direito deste “lugar ao sol.…”.  

Observação: Maiores detalhes, inclusive com imagens, sobre as atividades de nossa agremiação se encontram no currículo (Histórico de atuação) enviado juntamente com  
toda a documentação solicitada  
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OFICINA DE PERCUSSÃO MINISTRADA E GERENCIADA NA ESCOLA DE SAMBA EM CIMA DA HORA.  

  

 

 
  

Oficina de percussão na quadra da Escola 

de Samba EM CIMA DA HORA 

PAULISTANA.  

 

  

Oficina de percussão na quadra da Escola 

de Samba EM CIMA DA HORA 

PAULISTANA.  
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RODA DE SAMBA DE RAIZ GERENCIADA E ADMINISTRADA NA ESCOLA DE SAMBA EM CIMA DA HORA.  

 

  

  
Roda de samba de raiz, organizada e gerenciada  

Escola de Samba EM CIMA DA HORA. Atividade 

gratuita e que tem o intuito de manter viva a chama do 

samba autentico, genuína cultura popular brasileira.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Roda de samba de raiz, organizada e gerenciada 

Escola de Samba EM CIMA DA HORA. Atividade 

gratuita e que tem o intuito de manter viva a 

chama do samba autentico, genuína cultura 

popular brasileira. 
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APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA ESTRANGEIROS  
GERENCIADA E ADMINISTRADA POR ESCOLA DE SAMBA EM CIMA DA HORA.    

 

  

  
Apresentação cultural para estrangeiros que estavam 

hospedados em uma pousada na Cidade de São Sebastião.  

  

  
Apresentação cultural para estrangeiros que estavam 

hospedados em uma pousada na Cidade de São Sebastião.  

  

  
Apresentação cultural para estrangeiros que estavam 

hospedados em uma pousada na Cidade de São Sebastião.  

  

  
Apresentação cultural para estrangeiros que estavam 

hospedados em uma pousada na Cidade de São Sebastião.  
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OFICINA: AULA DE DANÇA RITMO SERTANEJO – NA ESCOLA DE SAMBA EM CIMA DA HORA.  

 

 
AULA DE DANÇA RITMO SERTANEJO -  

GERENCIADA E ADMINISTRADA NA  

ESCOLA DE SAMBA EM CIMA DA HORA  

 
AULA DE DANÇA RITMO  

SERTANEJO - GERENCIADA E  

ADMINISTRADA NA ESCOLA DE 

SAMBA EM CIMA DA HORA  
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OFICINA: AULA DE DANÇA RITMO AXÉ - NA ESCOLA DE SAMBA EM CIMA DA HORA.  

  

 

  
AULA DE DANÇA RITMO AXÉ - 

GERENCIADA E REALIZADA NA  

ESCOLA DE SAMBA EM CIMA DA 

HORA  

 
 AULA DE DANÇA RITMO AXÉ -  

GERENCIADA E REALIZADA NA  

ESCOLA DE SAMBA EM CIMA DA 

HORA  
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FESTA JUNINA EM PARCERIA COM A UBS - Unidade Básica de Saúde- NA ESCOLA DE SAMBA EM CIMA DA HORA.  

 

  

  
FESTA JUNINA EM PARCERIA COM A UBS -   

Unidade Básica de Saúde-. Na ocasião além de manter acesa 

a chama da cultura das festas juninas, a Escola de Samba  
EM CIMA DA HORA deu espaço a UBS para, atraídos, 

jovens, adolescentes e crianças em estado de risco na saúde,  
serem pesados e avaliados em questões como vacinação em 

dia, palestras sobre gravidez precoce as meninas  
adolescentes, uso da camisinha aos meninos adolescentes, etc  

  

  
FESTA JUNINA EM PARCERIA COM A UBS -   

Unidade Básica de Saúde-. Na ocasião além de manter acesa 

a chama da cultura das festas juninas, a Escola de Samba  
EM CIMA DA HORA deu espaço a UBS para, atraídos, 

jovens, adolescentes e crianças em estado de risco na saúde,  
serem pesados e avaliados em questões como vacinação em 

dia, palestras sobre gravidez precoce as meninas  
adolescentes, uso da camisinha aos meninos adolescentes, etc  
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SARAU COM A COMUNIDADE NA ESCOLA DE SAMBA EM CIMA DA HORA.  

 

  

  
Sazonalmente a Escola de Samba EM  

CIMA DA HORA organiza e realiza em sua 

quadra um sarau com a comunidade.   

É gratificante.  
  

  

  
Sazonalmente a Escola de Samba EM  

CIMA DA HORA organiza e realiza em 

sua quadra um sarau com a comunidade.   

É gratificante.  
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Nosso Trabalho na grande mídia  
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Nosso Trabalho na grande mídia  
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Nosso Trabalho na grande mídia  

    

  

  

  



 

 

14   

Nosso Trabalho na grande mídia  
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Certificado de curso de especialização cultural e homenagens ao 
fundador e a nossa agremiação  
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Homenagens e certificados do fundador e a nossa agremiação  
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Reunião com Leão lobo quando oficializamos o convite para ele 

ser o tema enredo 2018 da EM CIMA DA HORA  
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Roda de samba de raiz, realizada em nossa quadra com a presença do jornalista  

e apresentador de TV,  Leão Lobo.  
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Quadro 03 – Histórico na Área Cultural. Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela 

entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização  

  

Quadro 04 –Histórico da proponente em atividades desenvolvidas com o poder público (municipal, estadual ou federal). Apontar 

de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente, informando ou nome do 

projeto/evento, ano e local de realização  
  

  

- COMO REPRESENTANTE NA PRIMEIRA EDIÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE CULTURA, NOSSO PRESIDENTE PODE REALIZAR DIVERSAS 

ATIVIDADES CUSTEADAS COM O VALOR MENSAL DA BOLSA OFERECIDA NO VALOR DE R$ 1.000,00 – Outubro de 2016 a Outubro de 2017  

- DESFILE CARNAVALESCO ANUAL EM PARCERIA COM A SPTURIS, PMSP E UESP - DESDE FEVEREIRO DE 1999 ATÉ OS DIAS ATUAIS.  
   

- APRESENTAÇÃO NA CASA DE CULTURA DE PARELHEIROS POR OCASIÃO DE SUA INAUGURAÇÃO – MAIO DE 2019  
  

  

  

  

Fundada a quase 22 anos, a agremiação tem um vasto histórico de atividades culturais, e não apenas nos preparativos anuais do desfile oficial no concurso carnavalesco 

paulistano. Para ser sucinto iremos mencionar as atividades já realizadas de acordo com sua efetiva realização. Informamos ainda que todas estas atividades estão registradas em 

imagens e vídeos em nosso site oficial: www.emcimadahorasp.com.br  
  
- CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA AREA CULTURAL – REALIZADOS ENTRE JANEIRO DE 2002 A NOVEMNBRO DE 2003 - AULAS DE DANÇA EM 

DIVERSOS RITMOS – REALIZADOS DESDE MARÇO DE 2014 ATÉ OS DIAS ATUAIS.  
-DESFILE CARNAVALESCO NO CONCURSO OFICIAL DA PREEITUA DE SP -ANUALMENTE DESDE NOSSA FUNDAÇÃO  
- SARAUS COM A COMUNIDADE – REALIZADOS DESDE JANEIRO DE 2016 ATÉ OS DIAS ATUAIS  
- SHOWS E APRESENTAÇÕES EM EVENTOS, CASAMENTOS, CONGRESSOS – ZASONALMENTE  
- ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS CULTURAIS EM PARCERIA COM A UBS JD VARGINHA – OUUBRO DE 2015 E AGOSTO DE 2019  

http://www.emcimadahorasp.com.br/
http://www.emcimadahorasp.com.br/
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Quadro 05 – Nome do Projeto a ser Realizado na Parceria.   

  

  PERCUSSÃO E LAZER  
  

 
Quadro 06 - Identificação do objeto principal a ser executado.   

Considerando que cabe ao poder público,  ações que tenham como missão, dentre outras, que garantam o lazer, a recreação, a cultura e  
o turismo na Cidade de São Paulo em parceira com instituições publica/privadas, ações estas que visem como beneficiados  

cidadãos paulistas e paulistanos, apresentamos o presente Projeto como uma forma de levar a comunidade carente que faz parte dos  

bairros no entorno de nossa sede social, a possibilidade de que aprendam a lidar profissionalmente com instrumentos de percussão, 
tendo eles curso de aprendizagem para que toquem os diversos instrumentos que compõem uma bateria de Escola de Samba  e  

também  nos finais de semana, após aprendizado, possam ter através da música, da percussão, lazer a seus familiares, amigos e    

moradores  de nosso bairro sede e de bairros no entorno de nossa sede, tendo como nosso púbico alvo e que será atingido direta e 
indiretamente com o Projeto, uma população no entorno de 60 mil pessoas  até o final do Projeto num período de 12 meses.  

Após as aulas de percussão, os participantes terão ainda uma oficina de musica, onde aprenderão noções de musica, composição, etc. 
Todas as atividades do projeto serão encerradas sempre com um palestrante que traga um tema relevante para o crescimento cultural e pessoal dos 

envolvidos, palestras estas como, gravidez precoce, malefícios das drogas, violência doméstica, etc.  



 

 

25   

  

 Quadro 07 – Descrição do Projeto. Descrever exatamente em que consiste o Projeto, de forma objetiva e conclusiva. Seria como o  
“Resumo do Projeto”.   

  
 As atividades serão realizadas na sede de nossa agremiação, espaço adequado para a realização do projeto, e as atividades se dividirão em 3 etapas diarias , em  dias de sua 

execução, conforme citado no quadro 20 deste plano de trabalho.  

   
 Etapa 1 – Oficina nos diversos intrumentos de percussao que compoem uma bateria de Escola de Samba. Tempo aproximado no dia da atividade no dia de  execuação 

efetiva - 2 horas  

 Etapa 2 -  oficina de musicalziação, conforme quadro 20 – tempo aproxiamo da atividade no dia de execuação efetiva – 30 minutos  
   
 Etapa 3 – Palestra sobre diversos temas; uso de drogas alucinógemas, gravidez precoce, vioencia domestica, preservação do meio ambiete. Tempo aproximado  da atividade 

no dia de execuação efetiva - 30 minutos  

   

 Tempo e execução das atividades: 12 meses  Dias; Finais de semana: Sabados e domingos.  

  

Quadro 08 – Justificativa do Projeto.  Descrição da realidade que envolve o objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo e o 

alinhamento entre essa realidade e as metas e objetivos a serem atingidos. Explicar o porque é importante a realização da Parceria 

com a SMC.   
  

 O maior “cartão postal de uma Escola de Samba é sua bateria. Sem ela, jamais poderíamos fazer nossas apresentações culturais, seja em desfiles oficiais, seja  nas 
diversas apresentações culturais e de lazer que nossa agremiação faz. Então pensamos que levando a pessoas que moram nos bairros que compõem a   região 
onde efetivamente levamos as atividades de nossa agremiação, lazer e aprendizado, através de um curso de percussão o qual terá ainda palestras  instrutivas, após 

aulas,  para o próprio povo da região, daríamos a possibilidade a alguns de aprender a difícil tarefa de tocar instrumentos de percussão e a  

 Unidos, lazer e aprendizado podem tirar muitos da ociosidade que é típica das periferias nas grandes Cidades.grande maioria a oportunidade de ter lazer aliado ao seu 

próprio aculturamento..    
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Quadro 09 – Objetivos e Metas – Explicar o que se pretende atingir e conquistar com o projeto a ser desenvolvido.  
  

METAS A SEREM ATINGIDAS    

Resumimos as metas a serem atingidas baseados na observação latente a toda população de nosso bairro/região, da ausência do poder publico no Jd  
Marilda/Grajau, no que se refere a equipamentos de cultura/lazer e ainda  de Escolas de educação pública, infantil, fundamental e secundaria, além de CEIs e  

EMEIs,  a nível estadual e municipal, se tornando nossa agremiação a aglutinadora de atividades socio educativas culturais do bairro, hora tendo recebido 
outorga do Ministério da cultua (atual secretária especial de cultura, vinculada ao Ministério das Cidades, oficialmente como ponto de cultura, conforme 

certificado exibido a pagina 22 deste plano de trabalho. Assim sendo as frentes de atuação deste projeto se basearam nas atividades já executadas há pelo 
menos 20 anos por nossa agremiação, pautadas sempre em 3 pontos a especificar:   

  
 Valorizar o cidadão, dando-lhe conhecimento cultural no que diz respeito a percussão, para que venha a expandir seus horizontes culturais.  
 Dar um caminho diferente a jovens e adultos de nossa comunidade que os desvie do famigerado caminho das drogas e da consequente marginalidade através 

da inserção palestras sobre males s drogas, gravidez precoce, violência doméstica e educação ambiental.  
Construir uma comunidade inserida na cultura, mostrando-lhes que a atividade culturais podem sim se tornar um trabalho que lhes de sustento.  

  

 

 
  Quantitativo   

 
Público alvo   Resultados Esperados   Aferição de resultados   

 

Oficina de Percussão   
52  oficinas, 

 realizadas sábados e 
domingos. 

 

10.000 
Pessoas 

Participação de 5% do 
público alvo 

Comparação de dados através de pesquisa de campo 
feita diretamente com os participantes nas primeiras 

e ultimas oficinas. 
Depoimentos gravados com os participantes antes do 

início das atividades e ao seu final em 12 meses. 

Oficina de 
musicalização   

52  oficinas, 
 realizadas sábados e 

domingos. 

 

10.000 
Pessoas 

Participação de 5% do 
público alvo 

Comparação de dados através de pesquisa de campo 
feita diretamente com os participantes nas primeiras 

e ultimas oficinas. 
Depoimentos gravados com os participantes antes do 

início das atividades e ao seu final em 12 meses. 

Palestras diversas   
52  palestras, 

 realizadas sábados e 
domingos. 

 

10.000 
Pessoas 

Participação de 5% do 
público alvo 

Comparação de dados através de pesquisa de campo 
feita diretamente com os participantes nas primeiras 

e ultimas oficinas. 
Depoimentos gravados com os participantes antes do 

início das atividades e ao seu final em 12 meses. 
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,   
  

Quadro 10 – Plano de Trabalho – Descrever as etapas presentes no projeto a ser desenvolvido, incluindo de forma escrita todos os 

passos envolvidos na execução do projeto.   
  

 As atividades serão realizadas na sede de nossa agremiação, espaço adequado para a realização do projeto, e as atividades se dividirão em 3 etapas diárias, em dias de 

sua execução, conforme citado no quadro 20 deste plano de trabalho.  
   
 Etapa 1 – Oficina nos diversos instrumentos de percussão que compõem uma bateria de Escola de Samba. Empo aproximado no dia da atividade no dia de execução 

efetiva - 2 horas  

   

 Etapa 2  -  oficina de musicalização, conforme quadro 20 – tempo aproximado da atividade no dia de execução efetiva – 30 minutos  

 
Etapa 3 – Palestra sobre diversos temas; uso de drogas alucinógenas, gravidez precoce, violência doméstica, preservação do meio ambiente. Tempo aproximado da 

 

atividade no dia de execução efetiva - 30 minutos  
   

 
Tempo e execução das atividades: 12 meses  
 Dias; Finais de semana: Sábados e domingos.  
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 Quadro 11 - Metodologia - Descrição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas. (Detalhar como se pretende 

atingir as metas e como esse resultado será apresentado. Forma de Execução.   
  

  

  

Temos a honra e nos orgulhamos em dizer que a quase 20 anos, nossa agremiação faz para nossa comunidade o que deveria ter sido 
feito pelo poder público, em se tratando de cumprir a constituição do Brasil quando ela garante aceso universal a equipamentos de 

cultura. Vivemos e estamos sediados em um bairro onde a única cultura (se é que assim devemos citar) é a do consumo de drogas e da 
banalização da sexualidade feminina.  

Neste sentido nossa entidade, nossa agremiação, é o único espaço que de alguma forma, ainda que comedidamente em função de 
dificuldades financeiras, onde está população tem aceso a diversas manifestações da cultura popular.  

Oficinas culturais funcionam em nossa agremiação como válvulas de escape para nossos jovens, adultos, e idosos e é com elas, que 
enfatizamos a necessidade que sentimos de dar continuidade a este sonho de uma comunidade aculturada.  

Lamentamos apenas, que o poder público, em suas 3 esferas, não perceba que este caminho, o de usar a cultura como ponte para a não 
geração do marginal, é nas periferias desassistidas a fórmula de uma revolução silenciosa e benéfica para toda a sociedade brasileira. 

O samba e nosso desfile carnavalesco são, claro, nosso “carro chefe”, mas eles são o caminho e não o meio para com outras linguagens 
culturais enfatizarmos nosso nome como entidade constituída, quando citamos a palavra BENEFICENTE. Abaixo citamos os caminhos 

que seguiremos como metodologia  
  

Exibição, circulação, difusão, distribuição e informação cultural: oferecer, facilitar e qualificar a fruição artística pelo público beneficiado.  

Práticas culturais e sensibilização/educação artística no que diz respeito a percussão: vivenciar o fazer artístico, seja por meio de oficinas e palestras.  
Formação artística e capacitação de mediadores: formação e/ou profissionalização de futuros artistas na arte da percussão ou arte-educadores neste quesito.  

  
MEIOS DE AFERIÇÃO DOS RESULTADOS  

Comparação de dados através de pesquisa de campo feita diretamente com os participantes nas primeiras e ultimas 
oficinas.  

Depoimentos gravados com os participantes antes do início das atividades e ao seu final em 12 meses.  

Fotos, vídeos (na medida da possibilidade de se fazer esta mídia) e lista de presença em todas as etapas das atividades  
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QUADRO 12 - Informar  Locais e datas previstas para realização do projeto  
  

  
Local: Rua Barca Nova 39- Jd Marilda Grajau.  

    
 
Carga Horária  3 Horas diárias em 3 Vezes por semana (Terça às 19 horas – Quinta feira às 19 horas e Sábado às 15 horas), durante 12 meses.  

  

QUADRO 13 - Número previsto de participantes ou público total (se realizado em etapas descriminar por atividade)  

   Público alvo total: 10 mil pessoas indiretamente e 500 pessoas diretamente  
 
QUADRO 14 Público AlvoCada atividade deve reunir grupos de números distintos de  participantes entre si a  

  

Moradores dos bairros Jd Marilda,  Jd Novo Marilda, jd Varginha, Jd das Pedras, Jd Novo Horizente, Jd Sabiá, Jd 7 de 

Setembro, Jd São Marcos, comunidade Paraguai.  
  

 QUADRO 15 Apoios e patrocínios (além da Secretária Municipal de Cultura)  
  

  Não se aplica – Não existirá apoios e patrocínios além da secretaria Municipal de cultura.    
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QUADRO 16 - Plano de divulgação/comunicação. (Detalhar quais serão as formas, canais e veículos a serem utilizados para  comunicar 
e divulgar o evento )  

 Site oficial da agremiação (www.emcimadahorasp.com.br)  

Redes sociais da agremiação  

  

  

  

QUADRO 17 Orçamento Geral – Valor Geral sem Contrapartida.   
  

 
 
 R$ 100.591,18  

  

  

  

QUADRO 18  - Contrapartida da Entidade Proponente – Valor e Descrição.   
  

  

  Não existe contrapartida  
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Quadro 20 – Cronograma de realização do Projeto – Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.   

   

 
  

 

 

 

  



 

 

32   

Quadro 21  – Cronograma de  Receitas e Despesas– Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.   

   

   

 

Quadro 22  – Orçamento de Despesas de Contrapartida   

SEM EFEITO. Não existe contrapartida  

  

  Cronograma de receitas e despesas     

Periodicidade (semana, mês, ano...)   Receitas (descrição)   Valor (R$)   Despesas (descrição)   Valor (R$)      

dezembro 2019   Emenda parlamentar   R$ 33.931,18 
+  

R$ 20.000,00  
+  

R$  2.220,00  

Compras de materiais citados no item Materiais 
e provimento dos custos no item Serviços no 

Orçamento de despesas Gerais.   
Disponibilização da primeira parcela referente 

a pgtº de ajuda de custo conforme  
item Recursos humano do orçamento de  

despesas gerais  

R$ 56.151,18  

janeiro 2019   EMENDA PARLAMENTAR   R$ 20.000,00  
+  

R$  2.220,00  

Compras de materiais citados no item Materiais 
e provimento dos custos no item Serviços no 

Orçamento de despesas Gerais.   
Disponibilização da primeira parcela referente 

a pgtº de ajuda de custo conforme  
item Recursos humano do orçamento de  

despesas gerais  

R$ 22.220,00  

fevereiro  2020   EMENDA PARLAMENTAR   R$ 20.000,00  
+  

R$  2.220,00  

Compras de materiais citados no item Materiais 
e provimento dos custos no item Serviços no 

Orçamento de despesas Gerais.   
Disponibilização da primeira parcela referente 

a pgtº de ajuda de custo conforme  
item Recursos humano do orçamento de  

despesas gerais  

R$ 22.220,00  

  Total:   R$ 100.591,18  
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Quadro 23   – Orçamento de Despesas Gerais   
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CONTINUAÇÃO DO QUADRO MATERIAIS 1  

03  
A ser usado na 

oficina de 
percussão  

SURDOS EM ALUMINIO  
POLIDO COM COURO E 

NYLON  
Surdo de 2ª batida.   

Instrumento de percussão  

10  22”X50 CM  540,00  R$ 580,00  R$ 620,00  540,00  0,00  

  
  

5.400,00  
  

  

04  
A ser usado na 

oficina de 
percussão  

SURDOS EM ALUMINIO  
POLIDO COM COURO E 

NYLON  
Surdo de 3ª batida.   

Instrumento de percussão  

10  18”X50 CM  430,00  R$ 485,00  R$ 490,00  430,00  0,00  4.300,00  

05  
A ser usado na 

oficina de 
percussão  

REPINIQUES EM  
ALUMINIO POLIDO COM  

6 OU 8  
AFINAÇÕES  

Repinique Instrumento agudo de 
percussão  

10  12”X30 CM  280,00  R$ 310,00  R$ 300,00  280,00  0,00  2.800,00  

06  
A ser usado na 

oficina de 
percussão  

CHOCALHOS EM  
MADEIRA COM  
PLATINELAS  

GALVANIZADAS  
Chocalhos (Ganzá)  

Instrumento agudo de percussão  

10  -  150,00  R$ 180,00  R$ 190,00  150,00  0,00  

1.500,00  

07  
A ser usado na 

oficina de 
percussão  

AGOGÔS QUADRUPLOS EM 
AÇO INOX  

Agogôs  
Instrumento agudo de percussão  

10  -  220,00  R$ 245,00  R$ 240,00  220,00  0,00  2.200,00  

          500,00  

08  A ser usado na 
oficina de 
percussão  

TALABARTES PARA  
CAIXA COM DENTE DE 

COELHO E FIVELA  
Talabarte de sustentação do 

Instrumento  

50  -  10,00  R$ 15,00  R$ 17,00  
  

10,00  0,00    
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CONTINUAÇÃO DO QUADRO MATERIAIS 1  

09  
A ser usado na 

oficina de 
percussão  

TALABARTES PARA  
SURDO LARGO COM  
DENTE DE COELHO E  

FIVELA  
Talabarte de sustentação do 

Instrumento  

50  -  20,00  R$ 25,00  R$ 24,00  20,00  0,00  1.000,00  

10  
A ser usado na 

oficina de 
percussão  

PARES DE BAQUETA  
PARA CAIXA  

Baqueta para que o ritmista 
toque o instrumento  

100  -  5,00  R$ 7,00  R$ 6,00  5,00  0,00  500,00  

Fornecedor escolhido na cotação de preços do item MATERIAIS 1 – instrumento musicais, foi no valor de R$ 29.700,00.   
Redenção Comércio de Instrumentos Musicais Ltda. Rua Gal. Osório, 51–Sta. Ifigênia–São Paulo–SP.Cep: 01213-001–CNPJ 02.338.391/0001-84–Insc. Est.  

115.392.346.114 Fone- (11)  3222-4217 – (11) 3331-2804  
  

INFORMAÇÃO IMPROTANTE: Os bens remanescentes adquiridos neste item (Materiais 1), com recurso público, serão transferidos à  

Administração Pública após os 12 meses da execução do projeto  
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Materiais Parte 2 

Especificação  
Justificativa da 

necessidade do item a 
ser contradado  

Descrição  
Detalhada de 

Cada Item  

Qua 
ntid 
ade  

Unidad e  
Medida  

Orçamentos para Base de Valor Unitário (Informar preço e fonte de base)  

Orçamento  
01  

FORNECEDO 
R  

ESCOLHIDO  
PELO  

MENOR  
PREÇO  

Orçamento 02  Orçamento 03  

Média de 
Valores.  
(Valor  

Unitário)  

Descontos 
Impostos  

Custo Total  

Materiais (Parte 2)  
Equipamentos eletrônicos para 

palestras  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Carreforur     

 

Fast Shop    

 

Kabum...  
   

 

    
  

 

Projetor  

Será utilziado nas 
palestras conforme  

citado no Quadro 20  
– Cronograma de 

realização do Projeto   

Smart LG  
CineBeamTV,  

Portátil,  
Bluetooth  

01  

, Full HD,  
1000  

Lumens -  
PF1000U 

W  

R$ 3.419,10  R$ 4.099,00  R$ 3.709,90  R$ 3.419,10  -  R$ 3.419,10  

Fornecedor escolhido na cotação de preços do item MATERIAIS 2 – Equipamentos eletrônicos para palestras, foi no valor de R$ 3.419,10.   
CARREFOUR https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB- 

Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=goo 

gle_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s  

INFORMAÇÃO IMPROTANTE: Os bens remanescentes adquiridos neste item (Materiais 2), com recurso público, serão transferidos à  

Administração Pública após os 12 meses da execução do projeto 

  

https://www.redencaoinstrumentosmusicais.com/
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
https://www.carrefour.com.br/Projetor-Portatil-LG-CineBeam-1000-Lumens-Contraste-150-000-1-Full-HD-2-HDMI-2-USB-Bivolt/p/5289157?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe3rTRJX_s0jkbioEN1zLDjuwegA7LdvmSHCgOgIEEEWXDHWfH9NpWgaAqWiEALw_wcB&utm_source=google_pla_1p&utm_medium=sem&s_kwcid=AL!705!3!317505868729!!!g!369994067654!&ef_id=XcDomQAAAGZcqjvh:20191105065617:s
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Serviços  

Especificação  

Justificativa da  
necessidade  

do item a ser  
contradado  Descrição Detalhada de Cada 

Item  
Quantidad 

e  
Unidade Medida  Valor mensal  

Média de 
Valores.  
(Valor  

Unitário)  
  

Desconto 
s  

Impostos  
  

Custo  

Total  

Conta de luz  

Fornecimen to de  
energia  

elétrica par o 
espaço  

onde serão  
efetivadas as  

atividades  

O local é fechado e, portanto, 
necessita de utilizar iluminação 

ainda que de dia  
12 meses  KW  R$120,00 (Valor aproximado)  R$ 120,00  -  

R$  

1.440,00  

Conta de água  

Fornecimen to de 
agua  

potável para o  
espaço  

onde serão  
efetivadas as  

atividades  

O local é fechado e, portanto, 
necessita de utilizar iluminação 

ainda que de dia  
12 meses  M³  R$ 100,00 (Valor aproximado)  R$ 100,00  -  

R$  

1.200,00  

Telefone / Internet  

Fornecimen to do  
serviço 

telefônico,  

Necessário para mantermos 
sempre logados tantos os 

beneficiários das  12 meses  -  R$ 115,00 (valor Aproximado)  R$ 115,00  -  

R$  

1.380,00  
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 via Vivo 

telefônica  
atividades qt tbm para  
podermos divulgar as atividades  

      

Locação de espaço  

Local coberto e 
com infra 
estrutura  

mínima para  
realização as  

atividades  

Na verdade, o que citamos 
como locação  

será uma reparação a 
mantenedora do  

espaço, agremiação  
Escola de Samba EM CIMA DA 

HORA, a título de ajuda de 
custos  

12 meses  -  R$ 175,00  R$ 175,00  -  

R$ 2.100,00  

Domínio e hospedagem de 
site  

Para que 
possamos  
divulgar as 

atividades em 
nosso  

site oficial o 
mesmo  

necessita estar  
hospedado em 

uma  
empresa e a 
reserva do  

domínio, paga  

Site hospedado na  LocalWeb  12 meses  -  R$   R$ 540,00  -  

R$ 540,00  

SUBTOTAL SERVIÇOS        R$ 6.660,00  
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Recursos Humanos  

Especificação  
  

Justificativa da necessidade do item a ser 
contratado  

Descrição Detalhada de Cada Item  Quantidade  
Unidade 
Medida  

VALOR 
MENSAL  

Valor  
TOTAL de cada  

colaborad 
or  

01  
Pagamento de 
ajuda de custo  

Ajuda de custo mensal no valor de R$ 1.000,00  
(Hum Mil Reais)  

1 instrutora de percussão. Irá 
administrar, coordenar e ministrar  

aulas  

12 
meses  

R$  
R$ 

1.000,00  

R$ 12.000,00  

 

Cintia Araújo    

Instrutora de percussão em diversos segmentos culturais, como o Circo Escola do  

Grajau/CEDECA Interlagos, tem vasto conhecimento e toca todos instrumentos de percussão. Fundadora e 
idealizadora do Bloco de Percussão afro Negra Sou. Maestrina de bateria da Escola de Samba EM CIMA DA 

HORA.  

 

02  
Pagamento de 
ajuda de custo  

Ajuda de custo mensal no valor de R$ 1.000,00  
(Hum Mil Reais  

  

1 palestrante. Irá coordenar palestras 
e ao mesmo tempo atuar em  

palestras sobre males das drogas, 
gravidez precoce, etc.  

12 
meses  

R$  
R$ 

1.000,00  

R$ 12.000,00  

 

Miriam Cristina 
Fernandes  

Líder comunitária que atua a mais de 20 anos na área de prevenção social cm mulheres e jovens do bairro alvo das 
atividades.  

Apoiada com arquivos, gráficos, depoimentos de religiosos, médicos, etc, irá passar aos atendidos pelas atividades 
noções do quanto lhes é prejudicial o consumo de drogas, gravidez precoce, violência domestica e a preservação do 

meio ambiente, algo que em nossa região (área de manancial) se torna necessário.  
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Continuação   

03  

Pagamento de 
ajuda de custo  

Ajuda de custo mensal no valor de R$ 1.000,00  
(Hum Mil Reais  

 1 gestor das atividades. 
Gerenciará toda a execução 
do projeto  

12 
meses  R$  

R$ 
1.000,00  

R$ 12.000,00  

Jair Santos    

Tem 55 anos e desde os 10 anos de idade é militante da cultura sambístico carnavalesca, a ainda não reconhecida pelos 
órgãos de cultura, artes carnavalescas. Durante 24 anos atuou frente a Escola de Samba Mocidade Alegre, quando no ano 

de 1998, convidado por amigos, liderou o movimento que culminou com uma nova proposta dentre o segmento de 
Escolas de samba, que foi e está sendo, uma agremiação socio educativa cultural, a qual é a Escola de Samba EM CIMA DA 

HORA PAULISTANA  
(www.emcimadahorasp.com.br). Desde então e a quase 22 anos, gerencia, coordena, e administra as atividades desta 

agremiação.  
É formado em processamento de dados pelo SENAI Informática.  

Justifica-se a necessidade de um gestor, gerente, ou ainda como responsável direto pelas atividades, pelo fato de se 
tratar de atividades com o publico e que irão demandar diversos afazeres, além de que, será esta  

pessoa responsável em organizar, armazenar e preparar fotos, documentos, etc, para a futura prestação e  
contas a SMC  

 

Pagamento de 
ajuda de custo  

Ajuda de custo mensal no valor 
de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais  

Atuará na necessária 
manutenção e ainda será  
responsável e manter-se a 
qualidade na guarda dos  

instrumentos de percussão e  
equipamentos eletrônicos.   

12 meses  R$  
R$ 

1.00,00  
R$ 12.000,00  

http://www.emcimadahorasp.com.br/
http://www.emcimadahorasp.com.br/
http://www.emcimadahorasp.com.br/
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Recursos Humanos   -   Continuação  

 

Jose Jefferson Dantas Ferreira  
Produtor cultural de formação, atua há mais de 10 anos na área cultural, tendo feito parte da produção do grupo de forró Calcinha preta.  

  

  

05  

Pagamento de Ajuda de custo  

  
Ajuda de custo mensal no valor de R$  

1.000,00 (Hum Mil Reais  

Atuará ministrando aulas de canto, entonação da voz e 
nossos de música, conforme citado no quadro 20   

12 meses  R$  R$ 
1.000,00  

R$ 
12.000,00  

 

Herbert Nogueira  

Profissional da música há 10 anos, com carreira solo no ritmo samba, a vários anos. Tem trabalhos gravados, músicas compostas, registradas e gravadas na biblioteca nacional  
 

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS  R$60.000,00  

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O ITEM RECURSOS HUMANOS DISPENSOU COTAÇÃO DE PREÇOS, VISTO QUE SE TRATAM DE PROFISSIONAIS PRE SELECIONAODS, DOS QUAIS TEMOS O CURRICULO DOS MESMOS, O QUE COMPROVA SUA 
COMPETENCIA PARA ADMINISTAR, GERIR E EXECUTAR AS AÇÕES, CASO A CASO.  

Contrapartida  
 

  

VALOR TOTAL GERAL R$ 100.591,18  

Não existe contra partida   0 , 00   

São Paulo 21/12/2019 
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Emenda  

Parlamentar  

apresentada  

pelo  

Vereador  

Ricardo  

Nunes 

  

São Paulo 
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