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CENTRO DE REABILITAÇÃO E IIITEGRAÇÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11102194
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei no. 1 1 .399 de O4lO7lO3
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17nAl97
Certificado de Entidade de Fins Filanúópico - Resolução no.252 de 06112100
CNPJ: 71.744.007/0001-66

São José do Rio Preto, 02 de Setembro de 2020.

Ofício no 6512020
A/C Comissão de Análise de Projeto - CAP

Referente: Pedido de reajuste orçamentário e demais alterações devido a pandemia,
COVID-19 - Projeto "Associação Renascer: múltiplos talentos" - Código 24683

Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, abaixo assinado(a), portador(a)

do RG número

7.546.299-0, representante legal da Associação Renascer, de CNPJ 7L.744.007/000766, proponente do projeto "Associação Renascer: múltiplos talentos ", Código 24683,

inserito rto Ptogrartra de Âção Cuiiurai (ProAC iCiviS) tjo Governo dt-r Estacjo de

São

Paulo, solicito o ajuste dos itens apontados abaixo devido à pandemia COVID-19, que

por Decretos Municipais e Estaduais, não permite o atendimento presencial de alunos
na cidade de São iosé do Rio Preto, que até a presente data está na fase laranja,
conforme análise do Governo do Estado de São Paulo, assim como visando a saúde e
segurança de nossos elunos, que são deficientes intelectuais, muitos com doenças

crônicas associadas (diabetes, pressão alta, obesidade, problemas congênitos de
coração):

PRODUçÃO

-

/ eQUrpe

as aulas e atividades do projeto em questão foram suspensas a

partir do dia 23 de

março de 2020, como também a suspensão dos serviços e pagamentos.
- solicitamos a retomado do etendimento, agora, de forma virtual e remota a partir do
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projeto para as aulas nas oficinas de música, dança e teatro, mas a8ora de maneira
remota.
- As atividades serão realizadas dentro da mesma hora proposta no plano de trabalho:

professor de música (8h/semanal); professor de teatro (12h/semanal), professor de

dança (8h/semanal) e instrutor de artes (44h/semanal) com üabalho acontecendo

dentro da instituição e por teletrabalho, e atividades incluindo

o

planejamento,

gravação das vídeos aulas, acompanhamento dos alunos por ligações por vídeo de 01

a

02 vezes ao mês.

- A monitora terá o papel de acompanhar os vídeos entregues pelos professores,
rêpâssar aos alunos porgrupo de lVhatsApp formado, fâzei" o do',vnload dos vídeos no
google drive para após subir para nosso site (www.associacaorenascer.org.br)

- solicitamos também um reajuste orçamentário no valor do serviço do professor de
música, devido à reiteração do contador, de que por sermos instituição filantrópica o

recolhímento de imposto sobre o RPA (Recibo de Prestador Autônomo) tem a retenção
de20% sobre o terceiro e isenção sobre o INSS Patronal, desta maneira retificamos o

valor do professor de música de R$1685,39 para R52.022,47, ficando o valor bruto

a

ser pago e não mais o líquido e zerando a partir de Outubro /2020 a rubrica "lmposto
20% Previdência Patronal".

- alteração da rubrica figurinista para costureira, com o valor a ser pago de RS1200,00,

ficando o valor bruto a ser pago na planilha (mesmo caso de retenção de imposto
sobre RPA citado acima).

Dentro da pa.rte Cas apresentaçõet solicitarnos as seguintes adequações necessiiviae,

mediante o fato de que espetáculos e apresentações presenciais ainda não há data
certa para acontecer ou voltar à normalidade, mas que todo um produto final do
trabalho que será realizado pode ser transmitido e entregue de forma virtual (youtube,
DVDs gravados), alcançando-se os mesmos objetivos e telespectadores, mas de outra

maneira a ser executada:
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- ao inves cla realização de 09 apresentaçÕes (05 em São José do Rio Preto e 0L em
Ribeirão Preto, 01 em Barretos, 01 em Catanduva e 0L em Birigui),

o espetáculo

(produto final) desenvolvido a partir do trabalho junto aos alunos será gravado em 03
dias de produção (gravação de imagens e som, com cenário, figurino, equipamento e

técnico de som e iluminação), e editado para sua transformação em um DVD que será

entregue nas mesmas cidades (São José do Rio Preto, Ribeirão Presto, Barretos,
Catanduva

e Birigui) em suas respectivas

Secretarias de Cultura

e

Secretaria de

Educação, para serem transmitidos à população e alunos da rede municipal e estadual

de ensino.
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conteúdo em um DVD, mas em decorrência da pandemia sem um público presencial,
mas distribuir os DVDS produzidos nas cidades citadas, de forma a se alcance o mesmo

número de público proposto, de forma virtual.

O DVD além do espetáculo em si, também conterá making off, entrevistas

com

professores, alunos, técnicos e demais pessoas envolvidas na produção) de forma

documentar

o trabalho

a

realizado junto aos deficientes, os desafios percorridos e

conq uistas alcançadas.

Assim, conforme planilha que traz o reajuste orçamentário, as locações de ônibus,
almoço, lanches, incentivo aos alunos e o técnico de som, serão ajustados para uma

estrutura de captação e edição de vídeo de (0a diárias de gravação (32 horas) e 20
horas de edição), 1300 DVDs gravados que serão distribuídos, assim como lanches e
almoço para estas 03 diárias, e incentivo a ser pago aos alunos pelas 03 diárias) e ecad.

Os seguintes objetivos do projeto se mantém, sendo:

- Oferecer oficinas de teatro,

dança

e música, com carga horária de 5 a 8

horas

semanais, para um grupo de até 50 pessoas com deficiências de São José do Rio Preto
e região, divididos em turmas de 10 a 15 pessoas, cada aula com duração de até th. -

Formar um grupo de teatro, música e dança, neste primeiro ano de até 50 pessoas
Unidade I - Av Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - SJ Rio Preto/SP
Unidade ll

Candio Pereira, 30 - Jardim Maracaná - SJ Rio Preto/SP
Telefone: 17 3213.9595 Site: www associacaorenascer orq br

- Rua Sebastiana

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11lAZ94
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei no. 11 .399 de 04107103
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17110197
Certificado de Entidade de Fins Filantrópico - Resolução no. 252 de 06112100
CNPJ: 71 .744.007/000í -66

com deficiências de São José do Rio Preto e região, com o objetivo de tornar

o

deficiente um profissional da culture, qualificando-o e incluindo-o na sociedade e no
mercado de trabalho.

- Realizar ao final do processo de trabalho de cada oficina apresentações de teatro,
dança, música, que demonstrem tudo o que foi produzido e tornem cada deficiente
um profissional da cultura, que produz arte como uma expressão de si e do seu meio e

torna a mesma acessível para todos.
- Conscientizar a sociedade da importância da cultura para o desenvolvimento do ser
humano, de forma que a mesma visualize toda a capacidade produtiva, independência
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certa para seu perfil e aptidão, com um trabalho de qualidade e coerente.

E

os seguintes objetivos são aiustados:

- Antes: Ao todo serão 05 apresentações na cidade de São Jose do Rio Preto e 04 em
cidades do interior de São Paulo, sendo: Ribeirão Preto, Birigui, Barretos, Catanduva),
Agora: A apresentação será gravada e distribuída nestas cidades, durante 03 dias, com

30 pessoas no primeiro dia de gravação (entre alunos e profissionais), 30 pessoas no
segundo dia de gravação (entre alunos de profissionais) e 65 pessoas no terceiro dia

(entre alunos

e

profissionais). Esta divisão se fez para evitar aglomeração nas

gravações e evitar riscos de contato próximo. Os alunos serão divididos em pequenos
grupos durante as gravações, mantendo o distanciamento necessário durante a diária.

-

Antes: Também será oferecida uma oficina de técnico em iluminação para um grupo
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possa trabalhar como técnico em nossas apresentações.

Agora: mediante as dificuldades de prática desta oficina, que precisa de professor
técnico, aluno e equipamento no mesmo ambiente, esta ação será excluída para evitar
riscos aos alunos.
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Em anexo planilha orçamentária com previsão de desembolso

e

valores

mensais alterados.

Mediante o exposto, aguardamos deferimento e renovamos votos de estima
consideração.
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