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Declarada de Utilidade Públíca Estadual Lei no. 11.399 de 04$7143
ReconhecÍda Utilidade Públlca Federal Decreto Publicada no DOU 1?/101S7

eertifrcario cie Enüriacie a:e Fins Filantrópico - Resoiuçáo nn. 252 cie Ü6iiâ§ü
CNPJ: 71.744.007/0001-66

§ão lasé do Rio PrÊto, éia 22 de Novembro de 2§21.

Ofício no tãgí2ü22

AIC Comissão de Análise de Proieto - CÂP

Referente: Pedido de reajuste orçamentário - Projeto "Associação Renascer: múltiplos

iaiêntos ii" - cúdigo 29057

Eu, Apai'ecido Ferreira Faciteco, airaixo assiriádoiâi, poi'tarjor{ai rio Ê6 riúrrrero

7.546.299-0, representante lega! da Àssociação Renascer, de CNPJ 7L.7M.OOU0O01-

55, proponente do projeto "Associação Renascer: múltiplos talentos Il", Código

29A57, inscrito no Programa de Ação Cultural {ProAC ICMS) do Governo do Estado de

São Paulo, solicito o reaiuste orçãmentário do projeto citado acima, pois conforme
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R$176.8L7,40 {Centro e setenta e seis mil oitocentos e dezessete reais e quarenta

centavos), coi-ÍÊspúi^rrJente a 78,48%,jo vaior iütai aprüvado qje capiação/'destinação

de ICMS, o que neste momento torna viável a implantação do projeto, com alguns

reajustes orçamentários, conforme planílha anexa, que detalho abaixo.

O proieto se mantém com a execução de 12 meses! agora de A{ú/2ü22 a

33,í12Í2A202, conforme solicitada a prorrogação do prazo ao Diretor do PROAC.

O objetivos se mantêm com:

- Oferecer oficinas de teatro, dança e música, com carga horária de 5 a 8 horas
camanaic 
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e região, divididos em turmas de 10 a 15 pessoas, cada aula com duração de ate th. - -
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com deficiências de São José do Rio Preto e região, com o objetivo de tornar o
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deficiente um profissional da cultura, qualificando-o e incluindo-o na sociedade e no

mercado de trabalho.
- Realizar ao final do processc de trabalho de cada oficina apresentâções de teâtro,
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 pâra o desenvolvimento do ser
humano, de forma que a mesma visualize toda a capacidadê produtiva, independência

e autonomia que um deftciente pode âlcançar quando lhe é oferecida opCIrtunidade
certa para seu perfil e aptidão, cam um trabalho de qralidade e coerente.

Devido ao reajuste orçamentário:

- E serão realizadas 08 apresentações, sendo 04 em São Jssé do Rio Preto e 04

em cidades do interior de 5ão Faulo, sendo: Birigui, Êibeirão Preto, Catanduva e
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l-Atendimento gratuito aos 5O alunos que formarão + Grupo de Cultura do Projeto
"Associação Renascer: talentos rnúltiplos Il";
2-Doação de 35% da bilheteria de cada apresentação a alunos de escolas públicas e/ou
público de organizações sem fins luoativas (crianças, idosos, deficientes) com
prioridade para pessoas eín vulnerabilidade sociai;
3- Realização de 0l workshop de 3 horas de cada oficina {teatro, música e dança} para

até 60 pessoas da comunidade tsendo 20 vagas por oficina) com prioridade para
profissionais que trabalham/atendem a pessoâs com deficiências e desejem se

capacitar para oferecer um atendimento especializado a este público {como
professores da rede pública).

Dentro do valor captado foram necessárias as seguintes readequações,

conforme planilha orçamentária anexa:

Produção:

- Diminuição do valor do pi'ofessor de teatroTpiodutor de fi$2500,00 para

RS2300,00/mensal;
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- exclusão do item lmpostos 20% {sobre RFA);

Apresentações:
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outras 04 apresentaçÕes em cidades de fora iRibeirão, Birigui, Catanduva, Mirassol) e
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- Atualização dos valores da locação de ônibus com mütorista para Riheirãs Preto.

Birigui e Catanduva;

- recálculo do valor de lanche parâ 08 apresentações {e não rnais 10}, alrnoço para 04

apresentações em cidade de fora {e não mais O5};
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para 08 apresentaçõesltotal;

Divulgação:

- reajuste dos valores a serem pagos à agência de publicidade, fotógrafo e exclusão da

impressão dos convites;

- reajuste da quantidade de outdoor de 9 para 8, e do valor de impressão de outdoor
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- Reajuste da quantidade de banner de 3 para 2 unidades e de faixa de 2 para 1

,---1-l--t-.
ur nudu€;

Agenciamento:

- reajuste do valor de agenciamentc para R$6.1Sü52 {Seis mil, cents e oiteta reais e

cinquenta e dois centavCIs)
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CE$ITRO OE REABILITAÇÃO E íNÍEGRÁÇÃO

Deçlarada d+ t-ttilídade Púh!íÊã Municípal Lei Í"455 d* í i102iSa
Declarada de Uülidade Públíca Estadual Lei no. Í 1.3S9 de MlA7l83

Reconhecida Utilidade Pública Federal Decrêto Publicado no DOU 1711§197

tleúificado rje ÉntrUacie de Êins r-ilanüôpico - Resoiução n5.252 cie ü6iiàüô
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Em anexe enviamos currículos, ficha técnica, declaração do responsáveltécnico

a rtísticCI e cronogra ma orçâmefttário detal hado.

Àó^Ji--r^ --,.--J^-^- i^a^-l-- i- ^-+3*- ^lvlcttldlltE t, E^Ptr)tt.r, dE,LrdrLJdrlr(rà uelerlrrrgrrt(J e aElriJvdrrlus vutu5 tIt tJtlilicl g

consideração.
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cRO NoGIFAMA DE EX *CUçlio

Monitor 0l/ 44h t;emanal

Locação de onibus - 03 apresentaçõr:s fora ida e, volta (Ribelrão Prr:to, Cala nduvã.

Lanche (lanche a í1$L5.00 para 50 p(jssoas para Ü8 a

a R$20"00 [para 04 fora de casa - llibeirão Preta, Catandu

lncentivo apresentaÇão alunos (R$40 por aprês()ntâca$ a 50 alunos, total cle 08

Técnico der som

Materiais de con:;umo

Camisetas (75 a R520"

de publiridade - ârte folder, ca

de cenar por 03 senranas

lmpressão folders e cartazes

lmpressâo outdo$r (R$180,00 cad

Banners e faixas (02 banners deO,9nr x 1,2m e 01 faixas

t'l

outdo,rr (RS1100.00 sendo 03 em Ricr Preto, 02 ftibeira 01 Mirassol, 01 Catanduva e 0t
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