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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
INTERESSADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LUTA LIVRE - ABRALULI
ASSUNTO: Execução do projeto “Luta Livre Show Trupe do Trovão Lutando pela Saúde e Cultura”.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A Secretaria Municipal de Cultura promoverá a parceria com a ins tuição ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
LUTA LIVRE - ABRALULI, inscrita no CNPJ sob o nº 01.114.013/0001-54, para a execução do projeto
“Luta Livre Show Trupe do Trovão Lutando pela Saúde e Cultura”, a ser realizado no período de 22 a 31
de dezembro de 2018.
O projeto consis rá de 10 (dez) eventos de luta livre ar s ca, em localidades diversas, principalmente nas
regiões leste e sul da cidade de São Paulo. Com infraestrutura adequada à realização dos espetáculos, a
proponente pretende levar ao público diversão e entretenimento, através de uma modalidade de
representação ar s ca muito difundida em um tempo passado recente, e que mobilizava grande público
em seus espetáculos. A inicia va é também uma tenta va de resgate de uma modalidade ar s ca,
semelhante à arte circense e acrobá ca, cuja prá ca requer habilidade sica associada a técnicas teatrais.
A proposta inclui a par cipação a va do público presente, através da escolha de certo número de
espectadores, que serão convidados a receberem instruções básicas da coreograﬁa envolvida nessa
prá ca.
Os eventos terão lugar nas seguintes localidades: Rua Astolfo Marques - Jardim Sta Terezinha, Av. os
Nacionalistas x Av. Aguiar de Beira, Ria Silvani Marinho, 013 Cidade Lider - Itaquera, Rua Lopes de
Medeiros, 85 - Travessa 1, Av. Líder Alt. nº 1250, Av. Nagib Farah Maluf - CJ José Bpnifácio, Rua Cachoeira
Moreno, 410, Praça Dilva Gomes Mar ns - Praça do Morcegão, Av. Afonso de Sampaio e Souza C/ Av.
Osvaldo Pucci, Av. Nova Cruz, sn-Jardim Danter, Penha.
Com vistas a proporcionar momentos de diversão e entretenimento, bem como divulgar uma arte muito
popular em diversos países como México e Estados Unidos, a en dade pretende a ngir cerca de 200
pessoas em cada apresentação. Totalizando uma média 200 a 300 pessoas por apresentação com
público de diferentes idades e perﬁs.
Vigência: de 22 a 31 de dezembro de 2018
Importa destacar que com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019/14, regulamentada no âmbito
municipal, pelo Decreto Municipal nº 57.575/2016 passaram a prever o chamamento público como
procedimento prévio necessário para a celebração de grande parte das parcerias entre o Estado e
organizações da sociedade civil.
Entretanto, o Parágrafo Único do ar go 30 do referido Decreto prevê a possibilidade de dispensa do
chamamento público, nos casos em que os recursos envolvidos sejam provenientes de emendas
parlamentares, condição a que o presente projeto se caracteriza, ou seja, de inexigibilidade de publicação
de Edital de Chamamento. Pois a proposta tratada é oriunda de uma emenda parlamentar prevista e
repassada pelo vereador Isac Félix.
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A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LUTA LIVRE - ABRALULI é uma en dade sem ﬁns lucra vos que tem como
meta, o inves mento em novos meios e alterna vas de produção cultural, realizando experiências e
difundindo seus resultados em pensamentos atrelados à cultura, a arte análoga à circense e à diversidade
proposi va. Para tanto, serão cumpridas as a vidades/metas descritas no cronograma de realização do
projeto apresentado em SEI nº 013222825.
No escopo do projeto “Luta Livre Show Trupe do Trovão Lutando pela Saúde e Cultura”, a proponente se
pron ﬁca a oferecer, em um período de 10 dias, a um público diverso; 10 apresentações de luta livre
ar s ca, em formato de espetáculo, em datas e horários também diversos, para contemplar diferentes
possibilidades de públicos. As apresentações/espetáculos serão compostas por estruturas especíﬁcas
como ringue proﬁssional de luta livre, cordas, tablados de madeira, tatames, lona, escada para acesso ao
tablado do ringue, aparelho de som com qualidade para locução. Além de contrapar da envolvendo
aulas de base de luta livre usada nas apresentações, durante 30 minutos após as apresentações. Como
mais uma forma de disseminar e prover a par cipação ar s ca e cultural do público. Além, de
complementarem a proposta com o “Mul rão da Saúde”, onde se terá toda a estrutura para a realização
especiﬁca do projeto social (Ônibus e tendas equipadas da saúde e beleza, o almologia, den sta, etc ).
Para todas as apresentações, também é previsto a par cipação de 11 proﬁssionais em Luta Livre (08
lutadores experientes,01 juiz, 01 narrador e 01 auxiliar/apoio de ringue). E toda a produção do projeto
deverá ocorrer nos moldes do plano de a vidades e metas descritas no cronograma de realização
apresentado através do plano de trabalho SEI nº 013222825.
Conforme proposta, a Secretaria Municipal de Cultura efetuará o pagamento no valor de R$ 312.000,00
(Trezentos e doze mil reais), a ser pago em uma única parcela, após a assinatura do ajuste, mediante a
apresentação do Ateste do Gestor do Projeto, cujos recursos são provenientes de emenda parlamentar
do Isac Félix.
Outrossim, o objeto desta parceria enquadra-se, perfeitamente, com o que dispõe o ordenamento
jurídico, no tocante à polí cas públicas de cultura, tais como, que o Estado garan rá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incen vará a valorização
e a difusão das manifestações culturais.
Ademais cabe a essa Secretaria proteger as manifestações das culturas populares, através, por exemplo
da produção, promoção e difusão de bens culturais, assim como a valorização da diversidade étnica e
regional.
Vale destacar, ainda, que o plano municipal destaca a integração das a vidades de difusão ar s ca na
cidade, garan ndo que a produção cultural circule por todas as regiões ao longo de todo o ano,
o mizando recursos e ampliando a oferta de espetáculos e apresentações para diferentes públicos. A
programação deve contemplar a diversidade de linguagens e expressões culturais (incluindo as culturas
populares, negras e indígenas) e pode ser expandida com intervenções em diferentes suportes (incluindo
performance, projeções e audiovisual expandido)
Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, ﬁca designada como ﬁscal do convênio a servidora:
Aurora da Silva Oliveira RF: 839.0665.5/1, e como suplente, o servidor Marcos José da Silva
RF:844.217.7.
Diante do exposto, juntamos ao presente carta proposta, planilha de custo, plano de trabalho,
cronograma de desembolso e toda a documentação necessária, solicitando autorização para
prosseguimento.

São Paulo, 10 de dezembro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Aurora da Silva Oliveira, Coordenador I, em 20/12/2018,
às 11:07, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 013187576
e o código CRC C985F5C1.

Referência: Processo nº 6025.2018/0017441-4
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