PLANO DE TRABALHO
01 - Identificação do proponente
Nome da OSC:
Associação Beneficente de Atendimento ao Menor, as Mulheres e Idosos em Situação de Vulnerabilidade –
Instituto ABAMMY
CNPJ:
Endereço:
02.097.762/0001-83
Praça da República, 146
Complemento:
Bairro:
CEP:
Conjunto 701
República
01045-000
Telefone:
Celular:
Celular 2:
(11) 2694-1357
(11) 96931-0909
(11) 97323-0931
Site:
E-mail:
abammyassociacao@gmail.com
Dirigente da OSC:
Willians Robson Barbosa
CPF:
RG:
Órgão Expedidor:
157.166.848-90
23.408.662-2
SSP/SP
Endereço:
Rua Marques de Valença, 52 - Apto. 104 - Alto da Mooca - São Paulo/SP - CEP 03182-040

Dados do projeto
Nome do projeto:
Natal Solidário
Local de realização:
Período de realização:
Clube da Comunidade Jardim Miriam
15/12/18 a 30/12/18
Endereço:
Av. Angelo Cristianini, 520 - Jardim Miriam - São Paulo/SP - CEP: 04424-000
Valor total do projeto:
R$ 105.000,00

Horário:
Das 10h às 21h

2 - Histórico da proponente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ATENDIMENTO AO MENOR, AS MULHERES E IDOSOS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE – INSTITUTO ABAMMY - foi constituída em 05/09/1997 e desde então tem se dedicado
ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoal e produtiva, a partir do anseio
de vários profissionais e pessoas, vinculadas diretamente o Instituto ABAMMY e colaboradores atuantes
nos diversos segmentos das artes e cultura, social, educacional, de políticas públicas voltadas ao
empoderamento e desenvolvimento do ser humano.
Suas ações foram pautadas pelo acolhimento, suporte psicossocial e educacional à crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos, atuando mais fortemente nas regiões Norte, Sul e Centro de São Paulo, Diadema
e Guarulhos, onde executou por algumas décadas, importante trabalho social e humano, podendo ser
destacados o “Projeto Gerando Vidas”, o “Projeto Jovem Aprendiz” e o “Terapia Comunitária”, “Projeto
Reviver”, entre outros programas e ações igualmente relevantes.
Contando com um grupo de voluntários universitários e profissionais gabaritados, o Instituto ABAMMY
desenvolveu e ofertou ações que tiveram como foco central o desenvolvimento social e humano, por meio
da execução de ações, projetos, programas e outras atividades próprias ou em parceria de terceiros, como
o projeto IDEAS CIDADANIA, realizodo em parceria com Instituto IDEAS, primando pela defesa de direitos
culturais, sociais e desportivos do cidadão, principalmente no tocante aos seus direitos humanos.
Contando com recursos provenientes de doações e do poder público, a colaboração de pessoas e
instituições, engajadas na transformação social da população, foi funtamental para o cumprimento dos
objetivos do Instituto ABAMMY.
Colaboração essa, potencializada a partir de 2010 com parcerias firmadas com entidades, empresas,
estagiários e profissionais, que possibiltaram a execução de projetos e eventos, angariaram recursos
financeiros e humanos que permitiram a manutenção de programas da própria Entidade, em especial
recursos captados e capitaneados pelo fundador da ABAMMY, o empresário Willians Robson Barbosa.
Em 2016, em razão de projetos pessoais, a Presidente Lucy Oliveira renunciou ao mandato e comando da
Entidade, o que resultou na desacelaração e baixa de alguns programas assistenciais até então realizados
pelo Instituto ABAMMY.
Em 2017, com desejo de ampliar sua atuação na área social e alavancar os projetos da Entidade, Willians
Robson, que participara na execução das atividades do Instituto ABAMMY desde sua fundação, foi eleito
Presidente do Instituto e desde então, parte das ações de responsabilidade social desevolvidas pelo
empresario, são articuladas e coordenadas pelo Instituto, o que permite a expansão de suas metas
socioassistenciais, ao mesmo tempo em que sua empresa se fortalece em sua missão de responsabilidade
social, como empresa cidadã.

3 - Histórico de atividades desenvolvidas com o poder público pelo proponente e
seu responsável diretor:
1) 2018: “Virada Inclusiva” – Projeto que tem por finalidade o desenvolvimento e a visibilidade às
pessoas com deficiência física e à luta por igualdade social. Aconteceu entre os dias 01 e 03 de
dezembro de 2018 em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Sua 9ª edição
foi realizada em vários espaços espalhados pela cidade de São Paulo, com mais de 800 atividades
inclusivas programadas, de forma voluntária e com apresentações culturais e esportivas.
2) 2018: “Ação Social Lajeado É SHOW” - Evento com ações de responsabilidade social com atividades
recreativas, oficinas de arte educação, espetáculo de teatro e dança com a Cia de Artes Tribus,
apresentações musicais com os artistas: Soweto, Pregador Luo e Katinguelê, realizada no período
de 20/11/2018 - Processo nº 6025.2018/0016079-0;
3) 2018: “ IDEAS CIDADANIA - Ação de promoção da Cultura, Esporte e Cidadania com foco no
atendimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos da Comunidade Vila Nova e regiões,
realizado no dia 03 de novembro de 2018, das 9h às 19h no Parque Jacuí, com apresentações
artísticas (de música e de dança), atividade esportiva (caminhada), ações de responsabilidade social
(palestras e atendimento à população local) e atividades de arte-educação e recreação (oficinas de
arte) - Processo Administrativo SEI nº 6074.2018/00002478-9;
4) 2018: “Virada Cultural” - Apresentação do espetáculo musical / Show de Daniela Araújo, conforme
proposta e programação oficial da Virada Cultural 2018, realizada no período de 19/05/2018 a
20/05/2018 - Processo SEI 6025.2018/0004557-6;
5) 2018: “1º de Maio Cultural” - Apresentações dos espetáculos musicais com os grupos artísticos
Ao Cubo, Audiovox Rock e Kemilly Santos, no dia 01 de maio no Parque Boa Esperança/SP Processo nº 6025.2018/0004362-0;
6) 2018: “Explosão Gospel 1” - Apresentação de 3 espetáculos Musicais/ Show com os profissionais
de natureza artística: Kemilly Santos, Dj Alpiste e Ao Cubo, realizado no dia 09/07/2018, no Parque
Brasil (Rua Cesar Frank) - Processo nº 6025.2018/0008256-0;
7) 2018: “Arraial Gospel 2” - Apresentação do Espetáculo Musical / Show - Banda Ao Cubo, Audiovox
e Damares – realizados no Parque Boa Esperança em São Mateus e Cohab Teotonio Vilela na
Cidade Líder, no período de 16 a 23 de junho do corrente ano. Processo nº 6025.2018/0007109-7;
8) 2017: “Clama Brasil - Criança Feliz” - Apresentação de espetáculo Musical / Show com Tony
Allysson e DJ Alpiste, realizado no Jardim Comercial em São Paulo/SP no dia 12/10/2017 - Processo
nº 6025.2017/0010670-0;
9) 2016: Festival de Inverno - Apresentações artísticas de Léo Maia e Thales Roberto no Festival de
Inverno realizado nos dias 13, 14 e 21 de agosto, ns Praça do Xerife; Praça Doutror Maria Saraiva de
Andrade, e Rua Capitão Tiago Luz, situadas respectivamente na Chácara Santana e Jardim
Piratininga e Santo Amaro, São Paulo. Processo SEI 6025.2016/0005843-7;
10) 2015: “Cultura Gospel” - Apresentação artística de TON CARFI no dia 12 de dezembro de 2015, às
13 horas, na Praça Ouvidor Pacheco e Silva, Centro – Sé, São Paulo. Processo 2015-0.326.986-4;
11) São Paulo Samba na Brasilândia: Realizado pelo Instituto ABAMMY na Casa de Cultura da
Brasilândia em 12/12/2010, das 13h às 21h em comemoração ao mês do Samba, com apoio da
então Subprefeitura Freguesia Brasilândia.

4 - Nome do projeto
NATAL SOLIDÁRIO

5 - Identificação do objeto principal a ser executado
Ação em comemoração ao Natal, execução de atividades artísticas no Jardim Miriam, como parte da
programação promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, a partir da oferta de atividades de atividades
culturais, de recreação e de responsabilidade social e solidária, a realizar-se no dia 15 de dezembro 2018,
das 10h às 21h.

6 - Descrição do projeto
O NATAL SOLIDÁRIO - ação que tem por finalidade enaltecer o espírito de solidariedade, normalmente
elevado no período de Natal, promovendo atividades que serão destinadas à população periférica, com a
oferta de Cultura, entretenimento, ação social
As atividades programadas contarão com apresentações culturais (música e dança), atividades de
responsabilidade social de arte-educação e recreação, como estratégias que promovam a cidadania, a
ampla convivência e socialização, por meio de ações integradas e complementares.
O objetivo do NATAL SOLIDÁRIO é montar uma rede de solidariedade, unindo instituições públicas, privadas
e do terceiro setor para a prestação de serviços gratuitos relevantes para a população, por meio das ações:

Apresentações artísticas:
A execução do projeto consiste em ampliar as atividades previstas no Clube da Comunidade Jardim Miriam,
com apresentações artísticas de música, a saber:


Pregador Luo – Rapper paulistano, com mais de 25 anos de carreira é proprietário do selo
indepente 7 Taças, pelo qual lançou ao todo 14 CDs e 2 DVDs que venderam mais de 1 milhão
de cópias. Líder e fundador do Apocalipse 16, ganhou vários prêmios como melhor álbum e
grupo de Hip Hop, sucessivas vezes.



Soweto – Grupo de pagode romântico, formado na cidade do São Paulo, em 1993. O primeiro
disco foi gravado em 1994, pela gravadora independente Five Star, intitulado Vento dos Areais.
O CD teve boa repercussão, mas vendeu menos do que poderia esperar graças à má situação
financeira da gravadora. Entretanto, tal trabalho atraiu a atenção do empresário e produtor
Jorge Hamilton, que se interessou pelo grupo, que acabou sendo contratado pela gravadora
EMI. No ano seguinte, gravou seu segundo disco: Refém do Coração, que chegou a marca de
um 1 milhão de cópias em pouquíssimo tempo, fazendo sucesso por todo o Brasil.



Katinguelê – Grupo com reconhecimento nacional e internacional, consagrado pela crítica
especializada, com mais de 35 anos de carreira. A fama em todo o território nacional chegou ao
lançarem o 3º disco (1996) pela gravadora Continental, tendo como título “No compasso do
Criador” que vendeu mais de 1 milhão de copias. Deste trabalho expandiu de Norte a Sul
sucessos como Só pedindo bis, Recado à minha amada, Ainda resta uma bagagem, Luana, No
Compasso do Criador, Essa menina e muito mais. Katinguelê definitivamente se tornou um dos
maiores grupo de pagode do Brasil, vendendo quase 8 milhões de discos.

Ações de responsabilidade social:
Atividades de arte-educação (oficinas de arte e recreativas):
Atividades voltadas exclusivamente para o público infantil, com programação de oficinas de artes, desenho
de observação, pintura, brinquedos infláveis (a exemplo de tobogãs, touro mecânico, cama elástica, castelo
pula-pula e piscina de bolinha).
Ação solidária: Com a proposta de deixar o Natal de crianças carentes mais feliz, o Natal Solidário
distribuirá para as crianças, durante as oficinas de recreação, cerca de 200 brinquedos novos ou em
condições de uso, que foram arrecadados pelo Instituto Abammy no decorrer do ano.
Estas ações corroborarão para o alcance de objetivos e estratégias que promovam a cidadania, buscando
uma ampla convivência comunitária, por meio de ações integradas e complementares ao desenvolvimento
cultural, educacional e psicossocial de crianças, adolescentes, jovens e de adultos em situação de
vulnerabilidade social, atuando para a descentralização da cultura, esporte e lazer na cidade de São Paulo,
onde as ofertas culturais, esportivas e de responsabilidade social são escassas nos bairros periféricos e o
público anseia por participarem de atividades como essas na região.

7 - Justificativa do projeto
O Projeto NATAL SOLIDÁRIO foi criado com o intuito de levar solidariedade e ações de responsabilidade
social nas áreas da cultura, educação, direitos humanos e assistência social, às comunidades periféricas e
carentes.
A oferta de ações de cidadania em comunidades, onde a instrução e informação sobre atividades realizadas
pela Prefeitura, muitas vezes são desconhecidas pela grande maioria da população, contribuem para a
melhoria de vida e elevação do senso de cidadania, justificando a execução desse projeto, posto que
propicia estratégias no exercício da cidadania emancipatória, digna, desvinculada das amarras de toda a
ordem, tendo condições de alavancar, concomitantemente, uma ampla convivência comunitária por meio
de atividades e ações integradas e complementares ao desenvolvimento cultural, educacional, esportivo e
psicossocial das crianças, adolescentes, jovens e adultos.

8 - Objetivos e Metas
Objetivo Geral:
Ação que tem por finalidade enaltecer o espírito de solidariedade, normalmente elevado no período de
Natal, promovendo atividades destinadas à população do Jardim Miriam, por meio da oferta de Cultura,
entretenimento, ação social e solidária.

Objetivos Específicos
Realizar:
- apresentação musical do artista Pregador Luo
- apresentação musical do grupo Soweto
- apresentação musical do grupo Katinguelê
- oficinas de artes, desenho de observação e pintura com voluntários da comunidade
- estruturas infláveis para recreação de crianças (3 brinquedos)
- oferecer estrutura para prestação de serviços sociais à comunidade, com a disponilização de tendas
- realizar a distribuição de brinquedos para crianças participantes

9 - Etapas - Plano de Trabalho
Pre-Produçao:
•

Contratação/agenda e formalização dos serviços, preparação de infraestrutura, contratação de
equipe, materiais e equipamentos; locação dos brinquedos infláveis, utensílios e criação das peças
gráficas

Produção/Execução:
•
•

Montagem de toda estrutura necessária ao evento: palco, sonorização, iluminação, geradores,
camarins, etc
Apresentações musicais; Atividades de arte-educação e recreação; Realização das ações de
responsabilidade social

Divulgação


Criação de peças eletrônicas de divulgação (flyer, cartazes, anúncio)

Pós-Produção:
•
•

Elaboração de relatório final e encerramento do projeto
Prestação de contas

10 - Metodologia




Atividades interativas;
Registro fotográfico e de vídeo;
Listas de atendimento, nas ações em que isto for viável.

11 - Monitoramento e avaliação






Relatório das atividades, visando a coleta e sistematização de dados;
Registro fotográfico de todas as atividades realizadas;
Diagnóstico dos resultados, avaliação das atividades;
Por tratar-se de grandes públicos por atividade, a aferição das metas se efetivará por meio de
registro fotográfico e audiovisual;
Listas de atendimento, nas ações em que isto for viável

12 - Locais e datas previstas para realização do projeto
Local: Clube da Comunidade Jardim Miriam
Endereço: Av. Ângelo Cristianini, 520 – Jardim Miriam – São Paulo/SP – CEP: 04424-000
Data: 15/12/2018
Horário: das 10h as 21h

13 - Número previsto de participantes ou público total
Familiares e população do entorno do Clube da Comunidade Jardim Miriam, estimado em 5 mil pessoas,
entre atendimentos gratuitos e atividades oferecidas durante todo o evento.

14 - Público Alvo
Crianças, Adolescentes, jovens, adultos e idosos

15 - Apoios e patrocínios (além da Secretaria Municipal de Cultura)
Apoio estrutural e técnico da SPTURIS: Consiste na montagem e desmontagem de palco, som, iluminação,
camarins tipo 5; equipados com tik mobiliário tipo C, abastecido de alimentos e bebidas não alcoólicas,
conforme estimativa de custos tipo 4 e 5 para o exercício de 2018/2019, firmado com Secretarias do
Município de SP, com valor estimado em R$60.000,00 (sessenta mil reais) .
Clube da Comunidade: prestação de serviços humanos (voluntários) para as atividades da Ação Social e
recreativas

16 - Plano de divulgação/comunicação.
Faremos constar em todas as matérias publicadas nas redes sociais (Facebook, Whatsapp) a parceria com
Secretaria Municipal de Cultura, bem como faremos cartazes e flyers para distribuição junto às
comunidades do Jardim Miriam.

17 - Vigência do Convênio:
Início: 15/12/2018 | Término: 30/12/2018

18 - Cronograma de realização do projeto
(forma de execução do projeto e de cumprimento de metas a ela atreladas)
Metas / Especificação
Unidade
Etapas
Meta 1
Pré Produção
Etapa 1
Contratação
serviços,
agenda dia
artistas, formalização dos contratos
Meta 2
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etpa 5
Meta 3
Etapa 1
Etapa 2
Meta 4
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

Produção
Montagens (SPTuris)
Apresentações artísticas
Locação de brinquedos infláveis
Execução
das
ações
de
responsabilidade social
Coordenação geral, assistentes de
produção
Divulgação
Criação material promocional
Divulgação eletrônica/distribuição
Pós-produção
Avaliação
Produção de relatórios
Prestação de contas

Qtde

Valor R$

2

Incluso
15/12
verba
coordenação

15/12

dia
cachê
verba

2
3
3

60.000,00 15/12
100.000,00 15/12
15/12
15/12
5.000,00

15/12
15/12
15/12
15/12

verba

2

15/12

15/12

900,00 15/12
15/12

15/12
15/12

Incluso
17/12
verba
17/12
coordenação 17/12

20/12
20/12
30/12

serviço
serviço
dia
unidade
dia

1
1
25

5.000,00

Data
início

Data
término

19 - Contrapartidas da entidade proponente
Nesse projeto estão programadas as contrapartidas através das diversas atividades culturais e das
ações de responsabilidade social, totalmente gratuitas ao público.
CONTRAPARTIDA (apenas se houver)
Descrição detalhada de Unidade de
Especificação
Quantidade Modalidade
cada item
medida
Designer
Brinquedos

Criação e produção de profissinal
material de divulgação
Locação de brinquedos Estrutura
infláveis

Parceiro /
Executor

Valor
econômico

1

permuta

ABAMMY

900,00

3

serviço

ABAMMY

1.500,00

Valor Econômico estimado 2.400,00
19 A- Apoios e patrocínios - parcerias
APOIO / PATROCÍNIO - PARCERIAS
Descrição detalhada de cada item

Unidade

Qtide

Modalidade

Parceiro/
Executor

Valor

Montagem e desmontagem de palco,
som, iluminação, camarins, grades

serviço

1

Apoio

SPTURIS

60.000,00

Serviço de segurança do público
participante/contratados

homem

10

voluntário

CLUBE

2.000,00

Orientadores/Monitores

pessoa

10

voluntário

CLUBE

3.000,00

Especificação
SPTuris
Segurança
Ação Social/
Arte-educação

Valor Econômico estimado

65.000,00

20 - Recursos Humanos diretos e/contratados pelo Instituto ABAMMY
Os custos e profissioanis a seguir relacionados, referem-se aos recursos humanos despendidos
pelo Instituto ABAMMY para a consecução do plano de trabalho, pagos pelo projeto e serão de
sua responsabilidade a prestação de contas, em conformidade com os incisos I, II e III do Art 46 da
Lei 13.019/14; parágrafo 2º do art. 41 e parágrafos 1º e 4º do artigo 40 do Dec. 57.575/15.
DESPESA

DESCRITIVO

Coordenação geral

Coordenador executivo/ negociações/coordenação geral do projeto

Assistente executivo produtor p/ pré-produção, produção executiva
TOTAL

VALOR
4.000,00
1.000,00
5.000,00

21 – Orçamento Geral
Valor total projeto: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil Reais)

Orçamento Detalhado da Parceria c/ SMC - Projeto NATAL SOLIDÁRIO
Especificação Descrição detalhada de cada item

Unidade
de
medida

Qtde

Valor
Unitário

Valor Total

cachê

1

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

cachê

1

R$ 38.000,00

R$ 38.000,00

cachê

1

R$ 22.000,00

R$ 22.000,00

Contratação artística
Cachê artístico - Show completo do Pregador
Luo

SERVIÇOS

Cachê artístico - Show completo do grupo
Katinguele
Cachê artístico - Show completo do grupo
Soweto

Subtotal - Serviços de
Contratação Artística

R$ 100.000,00

Produção/Coordenação do evento
Coordenação geral

cachê

Produção executiva do evento

cachê

1

R$

4.000,00

R$ 4.000,00

1
R$ 1.000,00
Subtotal - Serviços de
Produção/Coordenação do
evento

R$ 1.000,00

TOTAL GERAL

R$ 5.000,00

R$
105.000,00

22 - Cronograma de Desembolso dos recursos financeiros
Cronograma de Desembolso dos recursos financeiros
Repasse
Data do repasse (Periodicidade (semana, mês, ano...)
Parcela única
Após o ajuste do Termo de Fomento (assinatura)

Valor (R$)
R$ 105.000,00

Total: R$ 105.000,00

________________________________________
Instituto ABAMMY | CNPJ: 02.097.762/0001-83
Willians Robson Barbosa – Presidente
Rg. 23.408.662-2
CPF: 157.166.848-90

