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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
INTERESSADO: INSTITUTO SOCIAL CULTURAL EKIBALLOIN
ASSUNTO: PROJETO “NATAL SOLIDÁRIO – EDIÇÃO PENHA”

JUSTIFICATIVA

A SECETARIA MUNICIPAL DE CILTURA operacionalizará parceria com o INSTITUTO SOCIAL CULTURAL
EKIBALLOIN, inscrita no CNPJ sob o nº 28.586.912/0001-06, para realização do Projeto “NATAL
SOLIDÁRIO – EDIÇÃO PENHA”, a ser realizado no período de 12 a 23 de dezembro de 2018, na
Avenida Amador Bueno da Veiga, n° 4870 - Penha, São Paulo – SP, conforme Plano de Trabalho SEI
(012817291) do Processo SEI 6025.2018/0017554-2.
O Projeto “NATAL SOLIDÁRIO – EDIÇÃO PENHA” propõe a realização de um evento que reúne
entretenimento e ações sócias, em um espaço público adequado para a promoção de ações dessa
natureza. Farão parte do evento apresentações ar s cas e culturais com a exibição de espetáculos
musicais de ar stas renomados e locais, com a proposta de diver r o público presente ao mesmo tempo
em que divulgará a produção ar s ca da região.
Complementando as a vidades previstas, ações de natureza social de saúde e bem estar social estão
previstas, com o apoio de equipes para realização de exames médicos, aferição de pressão arterial,
inves gação do diabetes, avaliações o almológicas e odontológicas; bem como de cortes de cabelo,
massoterapia, orientação jurídica e psicológica.
Haverá ainda a instalação de brinquedos inﬂáveis, monitores e ar stas de pintura de rosto, distribuição
gratuita de pipoca, algodão doce e a presença de um Papai Noel para a distribuição de brinquedos
provenientes de doações de voluntários e simpa zantes do projeto.
Vigência: 12 a 23 de dezembro de 2018
O INSTITUTO SOCIAL CULTURAL EKIBALLOIN, en dade sem ﬁns lucra vos, tem como obje vo es mular
todas as formas de expressão cultural, através de ações que contribuam para o acesso da população em
geral aos bens culturais, visando melhorias no atendimento a demandas da população.
A disponibilidade de ações de cidadania nas áreas da saúde, lazer e cultura são pouco conhecidas por
grande parte da população, mas que contribuem para a melhoria de vida e elevação do exercício da
cidadania.
O Ins tuto Ekballoin, promove o desenvolvimento de uma série de projetos, ações e a vidades de
responsabilidade social, voltadas para as comunidades carentes e o evento proposto vem ao encontro
dessa linha de atuação, com a realização de espetáculos musicais, Feira Social com a oferta de a vidades
gratuitas na área da saúde, além da instalação do espaço kids com diversas atrações e opções de
brinquedos inﬂáveis, oﬁcinas, jogos e gincanas para o público infan l.
Por meio da realização do projeto “NATAL SOLIDÁRIO – EDIÇÃO PENHA” a proposta pretende oferecer à
comunidade, a oportunidade de entretenimento cultural, além de atrair a ocupação dos espaços públicos
de convivência cole va, para a promoção da integração social, de saúde, educação, divulgação de
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ar stas, artesãos e da produção cultural da região, com a perspec va de a ngir cerca de 2.000 (duas mil)
pessoas par cipantes.
O Projeto tem como obje vo oferecer, gratuitamente, diversas a vidades de caráter ar s co e cultural à
população em geral, promovendo a integração entre as comunidades, por meio da intera vidade das
ações com o público.
A parceria proposta é recorrente de recursos oriundos de emenda parlamentar de autoria do Vereador
Milton Ferreira, cujo objeto especíﬁco é a realização do evento “NATAL SOLIDÁRIO – EDIÇÃO PENHA”,
situação fá ca que se coaduna com o disposto no ar go 30, parágrafo único, do Decreto Municipal nº
57.575/2016, que conﬁgura a dispensa de publicação de Edital de Chamamento.
O INSTITUTO SOCIAL CULTURAL EKBALLOIN é uma en dade sem ﬁns lucra vos, criada e desenvolvida
para oferecer nova perspec va às comunidades carentes da região, a ﬁm de promover o acesso ao direito
social de cada cidadão, num conceito de desenvolvimento social transformador em busca da superação e
transformação de vidas.
Suas ações têm como principais linhas de atuação os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, publicidade, economicidade e eﬁciência. Para cumprir este propósito, a en dade atua por
meio da execução direta de projetos, atendendo cumula vamente aos critérios acima e assegurando o
convívio, a autonomia e fortalecimento de vínculos familiares.
No teor do projeto proposto (SEI 012817291), a proponente se pron ﬁca a oferecer as a vidades
ar s cas e culturais descritas.
Conforme proposta, a Secretaria Municipal de Cultura efetuará o pagamento no valor de R$ 84.000,00
(oitenta e quatro mil reais), que deverá 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 de autoria do Vereador Milton Ferreira.
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 ressaltar 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 designado como ﬁscal da parceria a servidora:
Valquiria Gama Nascimento – RF 8360570 e como subs tuto: Suzana Helena Fischer – RF 541.4563.
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, 30 de novembro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Valquiria Gama Nascimento, Supervisor Técnico II, em
10/12/2018, às 23:18, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 012930757
e o código CRC F85E5415.

Referência: Processo nº 6025.2018/0017554-2
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