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CÂMARA MUNICIPAL DE
BENTO GONÇALVES

Bento Gonçalves, 26 de fever PROY0i0n0 N°

3,12 ° t8

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Encaminhamos a Vossa Excelência, para
apreciação e deliberação dos Ilustres Vereadores integrantes dessa Colenda Câmara
Municipal, o incluso Projeto de Lei n° 31 , que "AUTORIZA A ABRIR CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 100.000,00".
A Secretaria Municipal de Finanças, solicitou que
fosse encaminhado a esse Egrégio Poder Legislativo Projeto de Lei autorizando a abrir um
Crédito Especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na unidade orçamentária da
Fundação Casa das Artes.
Servirá de recurso para cobertura do crédito
especial descrito no art. 1° do projeto de lei, o superávit financeiro apurado na fonte de
recurso descrita no próprio art. 1° do projeto de lei.
A abertura do crédito especial constante no art. 1°
do projeto de lei, refere-se a recurso captado do projeto BENTO IN CONCERT que trata da
realização de ações para a criação uma Orquestra de Câmera da Fundação Casa das
Artes.
A orquestra é constituída de 15 músicos do
Município sede do projeto, seguida de um Programa de Apresentações a serem realizados
em diferentes locais da cidade, espaços fechados e abertos, como também trata da
realização de Oficinas de música, vários instrumentos, para atendimento à iniciação e
formação musical da comunidade, e de Formação de Plateia visando a inserção cultural de
estudantes e professores, que almejam o acesso à audição e ao conhecimento sobre
música, especificamente sobre música instrumental.
A despesa não constou em LOA uma vez que havia
a perspectiva, à época, de utilização de todo o recurso vinculado até o término do exercício
de 2017.
Sem mais e confiando na aprovação da matéria,
em regime de urgência, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.
Cordialmente,
GbILHERMÉ RÉCH PASIN
Prefeito Municipal
A Sua Excelência o Senhor
Vereador Moisés Scussel Neto
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Palácio 11 de Outubro
Nesta Cidade
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Resumo da Pro )osta Cultural
TN-R- EI. coNcERT trata da realização de ações para a criação ma Orquestra de Catnera da Fut

e

'o sede do projeto, seguida de um Programa da AprescotttOes a serem realizadas cari di G:treines locais da cidade. espaços fechados e
traua da real i7ação de OricillaS de musica, vim

inentos, psiu atendimento à iniciação e tbrtitação musical da comunidade, e

a e profe wes, que alia iam o ììcesso a aul

n gêiieia

'fieennento
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da proposta cultural
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Proposta Andirnitsua Nao

Bem Tombado

Período de Realização

01
Bem não tombado

Data Inicio: 17i10/20! 7
Data tirai, 31/1.2,201'1

Objetivos do Projeto
Objetivo Geral
forr

instrumental, no seio da comunidade, por meio de Apresentações da Orquestra de Câmera da Fundação
tnadaco
!

a

der

::.'}CO musical e a inserção e fOrmação de novos músicos por meio da realização de Oficinas voltada-

Artes, visarão)

comunidade, e oro ser o meio escolar o conhecimento e a impor-ti-Meia da meisica para formação do capital cultural do ser humano. gerando a
formação qi•

. plateias para a musica instrumental.

Objetivos Específicos
Selecionar .15 músicos para a rmação da Orquestra de Calhem da Fundação Casa das Artes.
30 e .aí; da Orquestra nos dias que antecedem as Apresentações.
R

a- 10 ApizacntaçOes da Orquestra de Camera da Fundação Casa das Armar em diferentes locais da cidade,

Realizou 40 Oiie .1his de violino - sendo duas horas por oficina.
Realizar 40 Oficinas de Violoneello, sendo duas horas por oficina.
Realizar 40 Oficinas de flauta iranvenia - sendo duas horas para cada oficina.
Realizar 40 Oficinas de

doce, sendo uma hora para cada Oficina.

Realizar 40 Oficinas i.f.• Fei:assa

teria, sendo duas horas pra cada oficina,

Realizar 40 Oficinas de Contrabaixo. sendo duas horas para cada oficina.
R•

ir 40 Orientas de Clarinete, sendo duas horas para cada Oficina.

R.ailitar 120 Oficinas de Violão, sendo duas loiras para cada oficina
Realizar -10 (.i iicirias de Iniciação musical, sendo duas horas para cada Oficina.
111

„ltias de Canto Cora l, sendo duas horas para cada oficina,

Realizar App-sentações da Orquestra, em tres escolas públicas do município, para atendimeio às ações de Formação e Plateia.
Propiciar o aprimoramento musical e formação de novos profissionais para atuarem na Orquestra por meio da realização de Otimmis dc MUSi Ca.
Fomentar o consumo da nuisica instrumental aproa miando a Orquestra do público, com o intuito de tornar esse gerterri musical mais conhecido.
Propiciar por meio dr ii l ieóri..
aprimoramento musical pie J.

e práticas e oferecer material didático especializado aos parneipaptes das Oficinas, vi.sando a iniciação e
e a comunidade.

,,var e Produzir um ericierne Plano e Materiais de Comunicação para atingir o inaior número de púbi ico, tanto para as ApreseniaçOeit quaruo j-iara as
,
:t° :mas.

impaeirk posItivarrienie a economia local, por meio da geração de trabalho e rei da para vários profissionais da cultura e de serviços afins. como
tani -iérn gerar empregos idiretos.

,instilleativa do Projeto

o
sà)
o)

3

A Fundação Casu das ArfesmIo por finalidade fomentar a produção artistica do rrainicipii) de Berilo Cioncalve e executar sua política cultural. Suas
atividades voimm-se ao desenvolvimento ações de promoção e aprinatm-amenio de manifestações artísticas, dentre elas de musica instrumental Uma das
itticiafixats da acatam atual á a criação de uma Orquestra de Clamei-a visando a reidinclio de um Prottraina de Concertos e de finei:nasdeittilnsica

o
(D

CD.
(.7")

1 ris trumen ial.
O muilicipio de Bento GOI•WalttleS pit:Stli Urna parcela da população oro Mn-nação em música instrumental e outra parcela em foi-mação, tm seta, estudantes ã
de música. Ambos ai selam por oportunidade de exercitar suas aptidões musicais e encontram no projeto 1-IENF1-0 IN CONCEWF essa oportunidade.
Portanto e formação de Orquestra proposta tirganilara os músicos e dará a eles uni lugar para prática musical. Para e formação e qualificação da
Orquestra tt projeto irá selecionar 1 5intlisli.os do município, a seleção será feita pelo .inaestro do projeto, que escolherá músicos que apresentem
melhor potencial musical para integrar a Orquestra. A Orquestra de Cántera proposta merá 15 músicos para os instrumentos: 3 primeiro violino, 3
.sct:ttindo violino. 3 violoncelo, 1 conirabaixo. 2 flauta transversa, 1 clarbutte, voltio clássico e 1 percussão /bateria),
A criará de uma Orquestra de Câmera da Fundação (asa das Artes de Bento Gonçalves. pode ser considerada uma iniciativa pioneira para o fomento da
nuislea instrumental e de ,geração de trabalho e renda para os profissionais da área existentes no município, Ainda a nova Orquestra torna-se de
i...tererna importam:ia, pois possibilita a inserção de Mturos músicos, que saem de projetos de educação basica de innsica,

para (MI mecanismo de

aperfeiçoamento ri.lianico - \bm com isso novo campo de trabalho pai músicos reeem-formados, principalmente numa cidade do niterior do E:gado
Ri

Ria Grande

Siabe-se que há escolas que formam musicos, moas não tOrmarn Orquestras. O propósito do projeto é exatamente esse o de tormar unia Orquestra. e
para tal rietiessita de apoio público por meio de Leis de Incentivo á Cultura, bm.:nide-se que por meio de patrocínios proveniente da Lei Rituanet seva
possível formar a Orquestra e dar condições de ganheis financeiros aos músicos, compatiçois com os valores praticados pelo mercado local e cio
consonância ta:til os praticados do Ministério da Cultura.
A Fealbtação de unta temporada de concertos da Orquestra de (antera, depois de sua estruturação, para o iinti de 2018, oFereeera á comunidade uma
oportunidade 'e

ir à nova Orquestra do município.; -formada por musictis do município, Pretende atrair um público muito variado, pois a maioria

anseia por iirffei-lenlakACS ifilISICalS, fomentando Seu consumo.
blma das ações do projeto é a realização dei apresentaçÕeS púb 1 mmts COM() tambem ensaios didáticos visando li tormaçâo de platéia para o publico
estudantil da rede pública de ensino e da comunidade em geral.
A conviveateiti com a musica t.te qualidade, tanto pelo ensino da música, quanto pela atuação profissional de una musico por meio de apresentação dm
ORO!

1 R A da publico que a assiste são motim ibtlições pára a lOrmaçao dt ser humano, ajudando no desenvo ty lmen to e na in tegração soe Si e na

1"ot-inação de seu capitai cultural.
As Oficinas de Música Instrumental propostas tem como finalidade primordial preparar jovens musieistas para a carreira profissional Ainda, permitir
a inclusão altura de novos músicos como componentes da Orquestra, Posxibilita a estudantes da. rede publica de ensino o contato com a ninsica e
inittiaçaiontisieal
Assim sendo o projeto encontra na Lei Ronartet a principal fonte de apoio para a concreti7ação desse projeto, porque é a maior Comentadora da cultura
nacional. Ha do se considerai: que a Fundação Casa das Artes é uma entidade pública com recursos i2Seititi0::: para a realizaçait de seus muitos rtrotelos e
em especial desse que té. de extrema importáncia. reforçando com isso e neccsidade de patrocínios advindos da Lei Rouanet.
Para tanto o projeto BENTO IN CONCEBI, está inserido nas finalidades previstas nos mmtcmso tu

cAPrruLo 1. 11111' 1" da Lei 8313/91, que visa:

- contribuir para fitcilitar, a todos, 051rados para o livre acesso és fontes ata cultura e o pleno s.n.e:Ciei0 dos direitos

iii 03111

ti - prornover e estimulai- a regional ização da piodução cultural e artística brasileira, com valoria:iição de recursos huniimos e conte 'dos locais;
til

iipoiari valorizar c dillindir ti conjunto das manifestações culturais e :seus respectivos criadoi:est

1'' - proteger ris expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura ri
Segundo as final idades da -ueleritia Lei no Artigo 3". serão alcançados:
- estimulo mau conhecimento dos lixais e valores culturais, mediante:
til

distribuição gratuita e publica de ingressos para espetáculos culturais e artísticos;

Acessibilidade

01

tein atendimento ao Au. 47 da Instrução Normativa n" 01/2017 do MinC),
No que se refere as pessoas portadoras de deficiências e necessidades especiais é de conhecimento do proponente que o 'ger,: a

blindo para a
lltnindOra de

realização das Apreseindi..bcs da Orquestra deverá possuir os devidos equipamentos e instalações que facilitarei o livre acesso da

deficiência, de modo a p..eesiteilitar-lhe o pleno exercício dos seus direitos ctshurais„ crie confiei-unidade com os art., 40 e 47 do Dec, et,. no 3.29S, de 20
para deficientes, lugares adaptados reservados para deficientes na

de dezembro de 1999 taõ como: acesso por nit ,o de ri

, 0„,-,heines adapi,

plateia, entre outras condições de acessibilidade. Dm:- ; •

ainda que, será é iaíeuiibilizade pessoal capacitado para melhor atender a estes públicos.

APRFSENTAÇÕES DA ORQUESTRA - • , Apresentaçoes da Orquestra acisintiarrito parte em locais fechados e parte em locais abertos. Os locais
fechados são o Anfiteatro da Fundação Casa das Artes que está apto a receber pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida, pois o prédio
possue rampas de acesso., elevadores, banheiros adaptados. Outro local será a UCS - unidade de Bento Gonçalves, lambem possue rampas de acesso,
corrimões, banheiros adaieenidos, com local reservado para cadeirantes. Conto também serão realizadas Apresentações cm duas Escolas
Municipais, em local ff...bisam equipadas cora rampas de acesso e banheiros adripatados. As aprescruaçoes nos locais abertos serão parte no isteitris dii
cidade e parte tios bairos. Para as pessoas idosas, com mobilidade reduzida e deficientes físico- e:9Mo colocadas cadeiras.
Portanto, os locais de realização dos produtos do projeto atendem ao Art. 23. da Lei 10,741/2003. "O idoso tem direito a e.duerit.ao, cultura, esporte.
lazer. diversões.. espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade," e a pessoas portadoras de deficiência, conforme o
és iiosto no art. 40 do Decreto n' 3.298, de 20 de dezembro de. 1999.
Os a ilei/cientes visuais:
i .Será utilizada O uso da voz para a descrição do ambiente onde serão realizadas as apresentações (desde o I'l,a1,20 ale a plateia). Gomo também será

utilizado o uso da voz odre informaçóes sobre o Programa e Repertório a ser apresentado. (incluindo o nome da musica, mimem de integrantes da
Orquestra e de instrunits,fio utilizados), Estas medidas são extensivas ao produto - Formação de Plateia.
2) Para ris apresentações i: de espaços abertos a cidade possue, na sua midoi

•bleritias com piso tátil.

$) O proponente fará convites á Entidade local de Deficientes Visuais extensivo aos monitores da Entidade, assine poderão ser melhor assisiidos,
Para rd•dciemes Miditivos:
O propone,lie não teia esdid leões de com rir com as medidas de acessibilidade para deficientes auditivos com relação à Apresentação da Orquestra, que
serão sem Canto Coral, pois os recursos técnicos aluais, em experimentação, ainda não estão ao seu alcance. COOU) alternativa p5:: esse atendimento o
proponente convidara deficientes auditivos para participarem das Oficinas de percussão, embora as pessoas pot-É-adoras de da

.auditiva não

escutaram as bandas elas conseguem sentir a vibração, portanto com condições de participar das aulas, por causa do 'pulso' da role:lua. O proponente
divulgara e fará os convites de participação das Oficinas, seara deficientes auditivos, na Entidade afine.
Para deficientes emennisos:
O proponente convidara a Entidade que atende ri esse contingente de pessoas e seus monitores a assistirem ás Apresentações. Informará os locais onde
reseniações serão realizadas para que a Entidade escolha dia e local iriais adequado e assim poder efetuar reserva ele lugares.
fORMAÇÃO DE PLATEIA. As ações de Formação de PLateia acontecerão em três escolas públicas do município, Escola Municipal Alfredo Aveline,
Escola Professora Maria Borges From

lt

• e Estadual Dona Isabel que, por sua vez, já estão adaptadas para o atendimento as normas de

rec.- , sibilidade, As escolas possuem rainpin ele aCeSSO banheiros adaptados,
it .1N AS -

mbilidade

oficinas serão realizadas na sede da Fundação Casa das Artes que está apta a receber pessoas com deficiência física e pra-......: com
iNda, reis possui rampas de acesso, elevadores e banheiros adaptados. O projeto contempla oficinas de. percussão para deficientes

auditivos.

Democratização de ,co
APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA -• Lm conformidade cone o Plano de Distribuição as 10 Apresentações da Orquestra, estima-se, mini: irão um
pco de 5 mil pessoas. Serão realizadas 4 Apresentações no Anfiteatro da Fundação Casa das Artes com capacidade para 450 pessoas schirtus.
o estima-se atingir, neste local, 1800 pessoas. Será realizada uma Apresentação da Orquestra na UCS unidade de Bento Gonçale, e• :nein

Cap.-.:idade para 300 pessoas sentadas. Serão realizadas Apresentações era espaços abertos, tuna no centro Ai

„,de e 4 em bairõis dei cidade,

da Orquestra terillain acesso

iodas as pessoas da comunidade, da criança ao idosa. interessadas cot assis

(1 proji
.tu;tto.

ii

do as I ti Arlresei

vigni um publico de 2 000 pessoas,

gratuidade será divaltitida por traem do plano e material de divulgação
53, o propon

endiment o ao Ari.. 55 da IN n" 01/2017 e para cumprimento do disposto na atine

ti 1.1`-,

ti(

pai t as 's esentações da Orquestra

ituições ou assoei ações que te

segu

atender catea d 1s menos

usara ida

mulacão e com menor poder aquisitivo;

Consider,

que tiaao havegrossos trupressos, mas convir= a proponente entregara as convites pessoalmente às Entidades e as escolas públicas

e distribui

surtia das Apresentardes da Orquestra, com int ovulações sobre a gratuidade do ingresso.

e,

público
públicii de 200 alunos ( entre crianças, ovens e adultos). 60 iniiia,irlçAes serão gratuitas para atendimento a

OHCINE

em conformidade com o apontado no Plano de 1-)istribuiç5o

estudantes da rede publica úe ensina da cana

Tt relação às ao(s.' de denlocratizaf ào ato acesso do Art. 56 da 1-N a" 01./2017, o proponente adotará as seguintes medidas:
Aes da Orquestra. da-; Oficinas e da Formaçao de Plateia.

ti a internei o registro vtdcoírsaí

V. A lintida

ao de Plateia e autorizará sua vcieuliição por redes

açïoes da Orquestra, das (.

V11. Real

grani ttaniemgr;

nielacle e stttdartie

tos

elas aos iaroj tos,

nus bairros da cidade

ente entende oue as Apresentações da Orquestra

.a saït, a comunidatde. naa entanto para o perfeito cumprimento das ações de Formação d Plateia da Artigo 57 da

it

inação

7 o proponente realizará

studantes e professores, a saber:

arca C'tiol.as públicas

Francisco Aveline
1 Maria Borges Frota

da
Muitica1nta
As trés

açoes atina

UOCS ItrOpOtii.W1 estria?

) Dona Isa
em core-

017 pessoa ntre estuc-1
Orfh., com que fol piapi

Urde com o que<.nie..eutaClo no r'

de l)nstrit=ureuo

1 :12017 - } oi n ac it cie plate i ai Ações presenciais e gr guitas, destanadas ti asa rios

de ensino de qualquer nível, que visem a :.i tseicntar<acsro para <i ì€lrpc,rt<ï€rc:.a rïa cite e da otttrra pa3r trirerrrtédto do produto do projeto cultural.
,c ries os músicos realizarait bate papo com os estudantes e professores. p rs,urrla ioiiimitações et respeitoda )rquestra, das músicas, dos

Após as
inenu

mportancia na constructito da cultura do niumelpio

'arta um.

o Projeto

C.) projeto PRN

seta realizado no pei

Ano de 2O17 - R

dois meses )

Reuniões e contratação

iça

de Recursos
npra de Material Pe.Ii
ei dos

.)rt.tricst.r
naterial de divulgaçi

t.,.,A0
iça() da Captação de Recursos.
e ti de divulgação

de 2011.)1).

tssint distribuídos:
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do o iareicï€nib3ìo cultural e social

p,

Realização das Oficinas (durante esse período serão re

s todas oficinas proqramadas no Projeto Pedagógicos

aedo dos 30 ensaios da Orquestra programados e- ensaios antecedem as apresentaões
.; dos equipamentos ele Fiz e som para as Apresei
Realização das Apresentações programadas, t 5 Ap -es • ••.

em espaços fechados, sendo 4 no Anfiteatro da Casa das Artes, uma na t!CS de Bento

Gonçalves e 3 Apresentações em locais abertos, sendo eu no centro da cidade e 4 nos bairros).
Serviços contábeis
Produção dos Vídeos das Apresentações e das Oficinas.
Realização das Ações de Formação de Plateia eia três escadas do município.
P

elle) dos videos das ações de Formação de Platéia.
PRODU6lÀ0 15 dias )

Elaboração dos Relatórios
Finalezacão dos servIços contábeis
Avaliação dos Resultados
Disponibilização dos videms iia internei
Apresentação da Prestação de Contas Final

Ficha 'Técnica

EQUIPE TÉCNICA
PROFISSIONAIS E FUNÇÕES NO PROJETO
(iipl.-us-ro si,i, INAGNI.... mie,,EsTR0
Cd lhorto Salvagni nasceu em Garibaldi-RS em 20 de abril de 1072. É bacharel em música com enfase composição pelei IInláersidáile Federal de Porto
Alegre onde foi aluno do Dr. Celso Loureiro Chaves, Alem da formação atitidemica, participou de diversos festivais onde O: ti
elas com diversos nomes ela In(nica erudita e popular do Brasil e de outros países, entre cies: Benjamin Tann:nu-SP. Laércio f:,

e

5,Oil master
-5,11, lan

t-l-lungria, Marcos Leite-Ri, Carlos Alberto Oliva-SP. Vicente Ribeiro-Ri, Roberto Farias-SP, Roberto Duarte-Ri, Maitfredo Sclunietit-RS,
Nt i Idir ..)

Provetio-SP e (avalie Itasi-liália. Obs.: todos os cursos aconteceram no Brasil.

5,:i.1 como instrumentista em orquestras: conjuntos e grupos de Untara do esiado, coroo arrardador para orquestras e bandas e come prodee. :- em
,..,--. CD de artistas do Rio Grande do Sul. Trabalhou como maestro e diretor artístico na Orquestra Municipal de Carlos Barbosa. Orquéswa de
Sorp ,s de Vertinopolis, Orquestra Muiticipid ele Sopros de Caxias do Sol. Banda Municipal de Nova Prata, Banda Municipal de Porei Alegre e
()ri:mestra Municipal de Garibaldi tendo eontribuido expressivamente para o desenvolvimento da atividade em ambito estadual. Ja teve suas
composições executadas por várias orquestras e bandas do estado e algumas obras executadas por grupos da Espanha, Hungria e Estados Unidos.
cornos e produziu trilhas sonoras para cortas- roeíraizeris: caxias te Convida, O Endereço„A Montanha do Sonho [migrante, As Pessoas dos Trilhos do
Trem, Velhos Heróis , A Noite do Sanguariel e Campo dos Bugres.
Participou conto ri:mesto) convidado na Orquestra Sinfônica da V

rsidade de Caxias do Sul, Orquestra de Sopros de Novo Hamburpo e conto

compositor e maestro convidado da Southeast= Wind Symphony em Hammond, Louisiana, USA. Atualmente é saxofonista e maestro e diretor da
Sal vagni Big Band que estreou erre itosca bro de 2016 no teatro Bourbon Cowntry ao lado do cantor e compositor Ned Lisboa.
Referencias digitais
litipsti,"www.youtube.condichannellUCXC pj11-21_QP-itiiyailienuiVixbOtig
hupspityvetv.ilaceboolediadireSal vagni-Big-Band-3.305504400-4 I 124i1ref—boolimarits
JÚLIO CESAR MACCALI--- Professor de Violino

J

e .-ite como violinista -- naipe de segundo violino -- ima Orquestra Sinfônica ele Ciramado desde 2012, e conto ouímsieo em eventos particulares. Atua
• thi corno professor ele violino em escolas de musica e projetos de enridades culturais e-riu sociais.

apacitações na Área Musical
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1. Encontros

Vesti, TeUtón ia e Porto Alegre Rede Sinodal de Edueueâo e 'Escola Tio ZequinlJa;

2. Curso de Música Ponular na Escola Pública de Musica de Fauropillift - 201.5 cnt diante.
3. Encontro de Ormit. era.. em Bento Ginicahies. editAitt E e ri c li ---- 2008, 2009, 2010;
4. Estudo especifico de violino, com o Maestro Carlos de Souza, durante 5 anos, em Bento Goncakfes, a partir de 2001it
5. Estudo específico de violMo, com Falireis Kotz, na escola lia Zequinha em Porto Alegre. em 2010;
12iittio de violino e introdução à regiricia coto Maestro Nelson Eddy Menezes, na se eia Tio Zequinlia eia Porto Alegre, a partir de 2011;
7. Estudas de vu/ cri canto coral no projeto da UCS-CARVI -- 2004 a 2007 com 'ihicsiro Renato
Oficinas diversas relacionadas ao Método Suzuki.
9. /:urso de Filosofia do Mi,nodo Suzuki coai professor Eduardo Ludueila Argentina,fullio/2014 em Podo Aleure RS.
O. Gramado in ('asei-r Festival internacional de Música ---- 2015 e 2016, Masterclass com Paulo [Insisti) e pratica orquestral com Maestro Linus
Lerner.
Produção Artística / Cultural
1.fspetaculos realizados peia Orquestra de e1âniara Caminhos de Pedra, desde 2006: - /\ presentaedes com a Orquestra de Câmara Caminhos de Pedra em
eventos diversos, particulares e era eventos do immicipio;- 1. II e III Encontro de Orquestras .loveris de Bento Gonçalves, em 2005, 2009 e
2010:Ãpresentaciães em cana,' coral de 2004 a 2007, pela LICS-CAl-t.V 1:Espetáculo Cênico -Opera do Vinho- cito 2.009fAuio de Natal de A rvorezinitia, em
2001hOrquesta da Fundação Casa :Las Artes Natal Bento: em 2009:Atito de Natal Gramado Luz 201 I,Concertris pela Orquestra Sinfónica de Gramado,
a partir de 2012.
TH1A1110 [1 [05

ANDREOL A - Professor de Contrabaixo - primeiro contato coa: música teve aos 6 anos de idade, roo/ o violão, tocando-o

unicamente ate os 3 anos, marido iniciou os estudos de Baixo Elétrico. Obteve suporte técnico/aulas com os Baixistas Ma.ito Loa, .Nen Fragatta,
Fábio .• Ives, Traia s Daiello„Alberto Lucras e Marcelo Mar

com os Guitarristas Loca moa, e ('bico Pinheiro:, coro os Maestros Astor tiair

Dállcrib, Gilberto Salcitigni e Maestro Branco. Participou de diversos trabalhos como baixista, desde bandas de rock até gravações de ('lis. Hoje e
endorser da marca Stacke Guitar &, Bisa de Lajeado/RS, do Luthier /adir Stacke, que constrói instrumentos custornizados, conserta e restaura
instrumentos de corda, além de ser euderser da marca PEZO bus', system, que produz amplificadores e caixas específicas pra contra-baixo.
Atividades atuais: Maestro e Arrimo jador da Orquestra do (asinino TarcoLn Miehelom Baixisni e Arranjador da Orquestra Municipal de Garibaldi,
Baisista e Arranjai/ou da Orquestra Municipal. de Carlos Barbosa; Baixista e Arranjado': do Grupo Vocal Sem Batuta; Baixista da Banda Presto:
Produtor Musical. Ministra aulas nos seguintes locais: Baixo Elétrico, Harmonia, Improvisação, Teoria Musicai e Violai) na 'Escola

nsicalCenier em

Musieciteripiii na APAL de Garibaldi; Baixo Acústico e '[curta Musical ».o Instituto Tarcísio Micheln eia [irrito Cionciftvcs, instrutor da
ata Marcial da Escola Muncipal Attílio Tosin dc Garibaldi. Atua como freelancer dos seguintes trabalhos, Baixista do Fulvio Mota

Buis ista

Si rapo Vocl AI erre: Baixista -lt( iacksonologY Band• banda es'ver dc Miebiael JacksollAL LSON 51- 1)124 ----- Prolessor de Percussão e Bateria
Anta como riirtifico baterista e percussionisni profissional, professor e instrutor de bateria e percussão erudita.. Possui experienela ein produção cultural.
FORMAÇÃO -- Licenciatura em música uniu jilfase em percussão
LiTLS ---- Universidade dc Caxias do Sul
Experiencia Profissional: Professor e administrador - 'Escola de Música Sinagoeta Zen/Bento Goncalves-2.004/2012,Atiolinista na orquestra (./aminhos
de pedra- 2004../2005.5 iolinista i'mim orquestra Casa das :Artes- 2006/2007
Percussionista na orquestra Casa das Aries- 2009. Agente de Cultura. SESC - Bento Gonçalves ----- 2009:2010- Professor e sCietio proprietário
Escola de fvfn.sicit Musical Center ---- 2010/2016, Professor de Pereits-são e Bateria- Fundação Casa das Artes --- 2010/2015, Baterista e Percussoni
orquestra sinfónica de Oram:Llo --- 2013/20j iiti,
Baterista da orquestra de sopros mie Garibaldi ---- 201.3/2016.
Baterista e Pereassionista tia Orquestra iminicipal de f2iirlos Barbosa --- 2016 Reasfiiie e arraniador - Banda Escola l)arite Cfrossi -Garibaldi ---- 2013.
Professor de 1" e do 2" fe.stival internacional de anisica dc Gramado - Gramado In Coneert.
Produziu mais de 40 espetáculos [mitras e aproximadamente 20 espetáculos musicais cota mlis eFSOS artistas do estado, entre 21101 e 2010 atuando
como Agente de Cultura do SESC -- Bento Gonçalves,
:NANDU C75151f LLA --- Professor de Violão
• Amciis de Atuação:

da

Atua corno ndisjco G uitarrista, \

1 a e Vocalista profissional, professor e instrutor de Violão e Guitarra na Escola MUSEKANDO em Bento

Gfiliçaives RS.
dga profissional: Agente Iole-aduo rio período de (1984 à 2009)
Profe 'sor de Violão e guitarra no ci odo (2011 à 2016).
Alua como professor e instrutor na Escola hl 05111 ANDO.
Ministrou Oficina de Violão e Guitarra Na ft-undação Ursa Das .Artes de Bento Gonçalves ito Ano de 2015 e 2016.
JEFERSON TRIVELIN - Professor de Flama Transversa, Flauta Doce e Clarinet

01

Formação: Graduando do Curso de Licenciatura cru Musica/ 1105 COITA habilitação cru percussão Cadastro: 483953-66 desde o ano de 2011. Outros
Cursos VII Curso lnteniacional Orff •••• Selitilwerk nu Brasil, proniovido pela Associação Brasileira Orflt ABRAORfir a, 7 a 11 de janeiro de 2014,
ministrada por Estevão Marques (SP), Polo Val (cio ( Espanha) e Verena Maschar (Espanha), totalizando 44 horas. Oficina latimos: a sonidos
VeneLU (L

I de Janeiro de 2014, ministrada por Jackeliiie Barro (Veriezida), totalizando 4 horas. Oficinas Zingado para fixa.]

2014. ,

init

carnaval da umbigada, 15 de fevereiro de 2014, ministrado por Chiara Fkrrera, totalizando 4 horas. Oficina Carnaval do -bambou, 11 de févereiro de
Ir

ministrado por :mão Vicrsas, totalizando 4 h oras.

Lii

-in!,trumetai.sta, domina os instrumentos de sopro: Saxofones soprano. alto e tenor, dom:pç:te. trombone, clarinete. flauta transversal e a familia

da a (lautas doces, dos instrumentos de corda: violão, baixo elétrico, ukulelõ, cavaquinho, dos instiànnentos de percussão com ai taras definidas:
xilofones, marimba, glockenspiel, inetalofones, dos instrumentos seita altura definida: percussão em geral. lusa ator de lidumeras Bandas. Regentes de
grupos de flama, percussão, banda marcial e coral. Ministrou oficinas pana diversas Entidades: musicalizaçaid, violão. (lauta transversa, flauta doce.

(liii,.., itlades realizadas igualmente -Regente da 'Banda Marcial Municipal de Bento Gonçalves desde março de 2003. Regente da Banda Roman Ross da
EMEE Roman Ross da cidade de Monte Belo do Sul desde julho de 2005. Oficina de musicalização para crianças da „Associação dos deficientes físicos de
Bento Gonçalves desde junho de 2009. Oficina dc musicalização na Escola lufa:Mil Mundo do Saber (Azul Banana), desde março de 2010, atendendo
berçário, inaternal e jardim. Oficina de inusiealização e Flauta doce ria EMEE Caminhos do Aprender de Monte Belo dar Sul, atendendo maternal.
¡ardi a) 1 d, ft, 1'1 á 5' ano. agenda de flauta doce no municipio de Santa Teres:, , ale abril de 2012. Regente dar banda marcial. do Colégio Ceneeista
São Roque de Bento Gonçalves, desde marco de 2013. Regente da Banda Marcial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Louis Read. Oficina de
música na APAE de Bento Gonçalves. Oficina de musicalização infantil na Escola de educação infantil Tempo de Brincar. Regente da Banda Marcial da
E-. olá. Estadual de Ensino Médio Padre Vicente Rodrigues (Santa Tereza). Oficina de musicalização na EFMF Caminhos do Aprender ¡Fina:lindes
\adi eiii) e regência da Banda Rítmica mirim do niuniciplo de Fagundes Varela, Oficina de música no Colégio A ir riam Aparecida de Bento tioncalves.
LliANDRO PER IN professor de Vioioncello Professor de introdução à música, violão, violoncello hatueadaipdientsão:Estudante Uririadi•sii raio de
Licenciatura Crer Musica- Universidade de Caxias do Sul. Teve aulas particulares cora o professor Fernando Saltou( Aulas particulares de vieião carro
professor Joel Rodrigues,2001,2002.2003: Aulas de. violoncello com professor Daniel (aerize, Curso de violoneello i:;0111 prOfCSSOr A lexandie Dial,
pela escola de inusica da UCS, 2005,2006, Curso de violoneelio do IX Encontro Suzuki em Ivoti, 200n: Curso de violoneello com a professora Lericia
de Oliveira na Escola de musica Tio Zedu1nha eni Porto Alegre, 2007; Curso de contrabaixo acústico com professor Felipon„ POA 2009: Curso de
comi- abaixo aell3tiG0 com a professora Ana Paula Freire na escola de Musica Tio Zequinita 2010. Professor das Oficil ias da Entidade ABRAÇAI
introdução à música, violt ii, balucadaipereassào e atuou no PRONAC 127311, PRONAC 137268, PRONAC 1413870, PP ONAC 161779. De 2002 à
2009 inálneras ame:a-opa, .1iis arijsrieas - Alresentacões com a oir ...ara da Casa das Artes de Bento Gonçalves - A

(,

ortutesda de t

Caminhos de Pedra - Fspetacuiris musicais corri a Banda Sinagm. t. rir na cidade e região - ,Apresentações em recepções. casarnemõi -içar fle1.1“)ti,.
inaugurações, concursos, etc. - Apresentações erra à-Mineras cidades pelo estado, trabalhando com a banda Viccia como contrabaixista - 1\1 h•loduellaita do
Quarteto Bento (ionçalves, e da Orquestra Sinfônica de (drainado
EDUARDO AIRTON ARRUDA -- Professor de Meti ;ilouçã o indoducão à Música.
Exercer a profissão de arte-educador, ciente da importam lar do professor na fornindo Ar aluno conto futuro cidadão.
Formação - 'Ensino Superior Completo --Licenciatura em Musica pela UCS t Universidade de Caxias do Sul) cor ir dinfase erra inusicalizacão.
Experiência Profissional 2(109-2017 (atuall -- Grupo Musical Imagem - Cargo: Músico instrumentista. 2014-2016 --- Bolsista MO (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência). Principais atividades: Ela.boração c aplicação dc rui vidades pedagógicas,
lt (-)diii municipal Zelia Rodrigues .Furtado (1 ano) - Escola estadual Cristóvão de Mendonza (2 anos) - 2012-2013 ••••• SMED (Secretaria Municipal de
/ íucação) - Cargo: Morador de musica - Principais atividades: Oficinas de musicalização. 2014-2016 - Banda Marcial Cristóvão de Mendonça - Cargo:

6.

;} Percussionista - 2015 - Professor de Percussão (S.ES1-Caxias do Sul - 2015-Orquestra municipal de Caxias Do sul -Cargo: Músico substituto - 2016-

o
Li

"CS
O)
O)

-2m17 a t ua l i..n-ofessor de Fatei-ja e pereu,,,,a r, (Escola 201) - Cargo: Professor 2016 Oficinemo de Musica na -AS (Fundação Assisr,:tucia Social) 2012- Oficinciro dc illÚSIC2 no Centro erinctitivai Vo dovelina.
0,,„Air,,„çã,, .,";;„,i,des i>
riais _ corso de 1-3tittertit e peretisttta t) .... TiiJeuiet.rt. teoria e l ei tura 2itt., iBrattet.i, Í3eía puiu; Alegre

pr,irt

3

i:Rstitotto -- conclusão em 2013). Aperf eiçoinnemats criProf. Kiko Freitas (2013-2016). Oficina de Musical ização trt I1111 sidelina Chau ----ii Is (2913).

utp
c7.1'
sr/

Oficina de iMusicalização Infantil c:Estevão Marques 20[-is (2012}. Canso de Musica Erudita - 32 "Oficina de Musica de Curitiba ministrada pelos

O

rrots

Nuito Aroso e Rui Sul Gomes (Portugal) bOhis (2014) Oficina "O Passo- Música na Educação 401iirs (2014i Encontro de Professores de Músjea

na Fducação Hasica-I4 lu-si:20[3 XVI Encontro Regional Sul da Abem- 24 horas (20141. Festival de música de Gramado-aulas ministradas pelo
professor Ricardo Bologna 60 horas(2017).

Fonoundiologa, especialista em voz, Cantora. Professora de Canto, Regente Corai, Professora de ensino superior bacharelanda em Música e C'olunisra.
Natural o' Sér Vendelino- RS-Brasil. France:1i iniciou seus esti:idos na área musical em 1990. Estudou canto Lírico e Popular com renotnados
professores de quem recebeu aporte técnico para atuar profissionalmente. Realizou niasterelass com Cada Maffioletti, L ko Senda, Linusf,erner.
Monica Witgabi entre outros. Estudou violão clássico e popular. Fez cursos e wiJrkshops na área do teatro. Atuou corno cantora e solista no Coro
Municipal feminino de Farroupilha, ("oro do Círculo Operário Caxiense, Vocal Magnificai da Sociedade dc Cultura Musical de Caxias do Sul, 'Vocal
Rrasi lenis:amo e Vocal Fina Flor. Participou da gravação de vários ('[Is, dc Musicais, de Concertos com Orquestras e bandas em todo estado do RS,
apresentando-se também r:tatin 131(.1tiCOS de vários estilos musicais. Atuou. conto ,:eintora solista no Projeto Ciraias do Som. no concerto do concerto
Sopros de Caxias do Sul, foi cantora solista no Desfile Cénico Musical da Festa Nacional da

Uva de 2012, solista dos Musicais "Celebrarion-, "Gota D' Água, -Romancero (Ufano- e "Opereta de Natal-, solista convidada da Orquestra SUS te de São
Leopoldo. Li Orquestra de Sopros dc Carlos Barbosa. da Orquestra de Sopros de Caxias do Sul e da Orquestra de Sopros dc Veranopolis e da
Orquestra da UCS, integrou o Coro Municipal de Caxias do Sul como cantora e preparadora vocal por 18 anos. Atualmente realiza shows e concertos
como cantora solista. É cantora do "Frei Maria,- Conjunto de Scins-. E cautos na banda "Sonhadores- e do dueto "CantoBaixo- colo Tiago tandreobt. (.
Prepriradera Vocal ( foncitindiologa) e Reguné do Coro ('enico Simplesmente (Garibaldi), dos Coros Municipais (Infamil„(uvend e adulto) de
Veranópolis e do Coro Jovem do Instituto Tarcísio RI (cheir a i de Bento Gonçalves e é Preparadora A'oetil do "Vocal Sem Batuta", do Coro Adulto e coro
juvenil. da. Uniniert, e do Coro .Stadtplatz.. Ministra curso de Técnica Vocal rio Ponto de Cultura da cidade de Garibaldi. E protessoita adjunta dit
Faculdade Fátima de Caxias do sul no curso de bacharelado em Fonoaudiologia. Realiza tuendimento

Eonottudiológico cri consultório na

cidade de Cai ias do Sol. E colunista do sita: Veragora. Aprimora seu conhecimento acerca do Canto (técnica r oca[ 1 e Voz (sande vocal) e Regèneia
corai participando de congressos, seminários e e:ficai:as sobre O assunto, e sempre estudando Canto corri a pt,nessanat Lqeja (is 'O
OLGA CR IS-fl NA 3(1.01 - COORDENADORA PEDAGÓGICA, Formação -Licenciatura Plena em Pedagogia, formada cor

Jota Universidade de

Caxias ris Sul intennediario em inglés, concluído cnr 2005 pela Wizard Idiomas.
Experiencia prolissionitIFIVIEF Ernesto -Dorncle - De 7)105 à 2010
Atendeste de aluno incluso ---

pedagógico parti crianças com, deficiénejas nas atividades curriculares. [Ml Jardim Glória- De 2010 à 2012,

Atendenre de Creche assistencia pedagógica para crianças.Secretaria Municipal de Administração - De 21)13 ,r 2016
Chefe rle Gabinete coordenação da efetividade do trabalho burocrático da administração.
Secretaria Municipal de Cultura - 2017 (trabalhando) Coordenadora das Oficinas organizar:do de setor de relacionamento. orctjanização de escala dc
dr:bailio, credenciai:tento dc enristas e geïCneiatnento dos espaços de apresentaçôes da. Eundaçao Casa das Artes de Bento Gonçalves.
COORDENADORA DO PROJETO: MARIA SITUAM DAECIN
formada era Aries e Muscologia pela OFRGS o Museóloga
em

125 - 3" Região/RS 1 é Produtora Cultural atua na área da Cultura desde 107-E

ruas e sego-reinos rir atIcura. Durante sua traje:ioda como profissional da Cultura alenn da tiniscologià 5001 nas áreas de Artes

Ceuta:ás cariar Coordenadora Geral do Espetáculo Cénico A História Cultural do Vinbo, no qual foi também criadora do Roterio, cenografia e
figurinos. 1or titia de nasais públicas dos governos Federal e do Estado de São Paulo. Foi proponente de prittelos pela Fel Rourtnet. e ét. atuante na
elaboração de priticn, e ria c•-'ti- .;Par de recursos para váricis proponentes. Foi Parecer
projetos da Lei Rantanet para

tio Ministério da Cultura -n" 90. Presta .Assessoria para

les proponentes de Reuni Gonçalves e Região, com todos os projetos executados. Em 2017 passa a trabalhar errai

os rojents da Fundi:0o Casa das Aries.
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Sinopse da obra
O projeto gerard a formação da Orquestra de Cáinera da Fundação Casa das Artes que terá as segiti res características:
Um Maestro Rente e 15 músicos Li primeiro violino, 3 segundo violino, 3 violoncelo, contraLiaixsi, 2 flauta transversa, I clartnetc, 1 violão
clássico e / percussão/H
A Orquestra executará 2

.
artes estilos de musica de diferentes compositores, ainda não definidos,

Impacto Arninent.
Locais fechados - Os produmse

eis do projeto serão realizados em locais fechados, Anfiteatro da Casa das Arues, IJCS de Bei:

• iaçalves, e

j:.:S.C.012S publicas, cin iodos os locais liri lixeiras permanentes. As Entidades inani- cila equipe de limpeza em todos os horários de seu funcionamento.

Locais abertos - Para a realização das Apresentações da Orquestra em locais abertos, espaços públicos, além das lixeiras fixas ja es tentes serão
colocadas lixeiras móveis e equipe para atendimento à 'limpeza em razão da detonada de público. O serviço de limpeza foi previsto na Planilha
orçainentarta.
C.) proponente entende lestias medidas irão conter o impacto ambiental cansado pelo

projeto,

Especificações téenkas do produto
OFICINAS - MÚSICA INSTRUMENTAL
PROJETO PEDAGÓGICO
I. Apresentação
A Fundação Casa das Artes tem por finalidade fomentar a produção artística do município de Bento Gonçalves e executar suar

Dentre atras

2:2 es desenvolve ações de promoção e aprimoramento de manifestações artísticas: por 'meio das OFICINAS DE MÚSICA tv 51 5 ("Mi:Ir AL.
TA., Oficinas de Música instrumental, com seus diferentes instrumentos, saci práticas de incentivo à capacitação e iniciação musizal, conto tanibern da
promoção da inserção sociocultural e que tem corno principal objetivo ampliar e democratizar o acesso à linguagem musical e à prática artistica para
crianças, adolescentes, jovens e adultos da comunidade, Neste sentido a Fundação Casa das Artes desenvolve oficinas como atividades compitatient:ares
de aperfeiçoamento. como também visa preparar futuros músicos para a ORQUESTRA DE CÂMERA em fase de criação. Tem a pretensão de despertar
nos beneficiários o interesse pela música instrumental, como lambem para o despertar para a thrmação profissional.
As oficinas de instrumentos musicais irão desenvolver conhecimentos teóricos e práticos envolvendo a audição e percepção musical, a apreciação musical
bem como a execução musical com o instrumento escolhido pelo aluno. Darão oportunidade ao aluno de perpassar pelos mais variados géneros e
estilos, analisando-os leu ni.itticamente e esteticamente, além de localiza-10 nos períodos que compreendem a história da musica. Serão oferecidas
oficinas de diversos ititil nentos: Violino. Flauta transversa. Flauta doce, Volão. Percussão e bateria, Contrabaixo, Clarinete, como também Iniel,,.ão
musical e Canto Coral.
2. Objetivo Geral - fomentai: ações de formação para pessoas que queiram desenvolver aptidões da música instritinental e promover .1
cultural, por meio da música.
2,1 .Objetivos Específicos
2, li.„ealizar 420 oficinas de diferentes instrumentos.
2.1.1 Despertar o conhecimento, o „esto e o interesse pela música erudita e instrumental.
Promover a musica em seu t vari..rnus estilos:

, sócio

2.44 Qualificar alunos de música por meio do conhecimento adquiridos nas aulas;
2.1..5 Oferecer ao público, de faixa china distintas, aulas de diferenies instrumentos musicais, com inUtilo ide forma' riovos artistas para o municipio,
2.1.6 Proporcionar experiências de apreciação e abovdagem nos coto extos culturais da música instrumental.
2,47 (imo l ar a capacidade de convivência. e trabalho em grupo, sensibilidade c criatividade humana.
8, Público Alvo faixa etanas
O projeto amnderil 200 alunos pallicipanes das oficinas fixas oferecidas nas dependencias da Fundação Casa das Artes,
Alunos de 101 a 10 anos para ris dfieinas iniciação musical
Atuais de 10 a 14 anos -- para aN oficinas ele flauta doce, violão, violino, percussão e bateria, contribaixo„ elarinele e canto coal.
Alunos de 15 a 20 anos -- para es oficinas de li auratransversa, nauta doce. violão, violino, percussão e bateria, contrabaixo, clarinete e canlei coral.
E1Q1.11401:. TÉCNiCA.
C'orirdenadora Pediagehica: Olga Cristina 13 lii
Professor de Violino: Julio Cesar Maccali
Profêssor de Flauta Tensversa, Flauta Doce e Clarinete: Jeferson Trivel 13
percussà,)

l oteria Au sop schen

Professor de Cerni -abaixo: Leandro Ferio
ProPêssor de Violão: Fernando Cainelli
Professor de iniciação Musical: Eduardo Arruda
Proiessora

lie Canto

Coral: Franeleh /Anima

011iCINA 1)11 VIOUN0
Número total de horas : 2 horas por semana --- 8 horas por injs 80 horas em 10 meses. Cada semana corresponde a uma oficina.Fetal: 4l/ Oficinas
NÚM-:1'0 de alunos por turma: 5
Numero de turmas: 02
-Duma

1: Faixa etária; de 10 a 14 anos

urtita 2: Faixa Etária de /5 a 20 anos
Dia e horário: .segunda-foira, das 18h00 as 20h.
torci de alunos: 10 alunos
Proierssois Julio (Tesai: Maecali

VI Al ITA DOCE

01 ElNA

Número is)ialde

SI

ra.s 2 horas por semana -- x horas por mes

luras C111

meses. Cada se,mapa rarri-c,, ,:poudo a uma 0-p olua , rota': 40 01-1o11a0

Nuirtero de alunos por turina: 15
Número de (tomas: 02
Terrina

Faixa ciaria: 10 a 14 :MOS

Dia 110 'tio. terça-feira. das 91130 as 111-430
Riffna 2: Faixa Etária de 15 a 20 anos
"Votai de' alunos : 30
Professor Jefet-son Triveltn
CaFIC1NA

11..11,f1'A TRANSVISSA

Numere) total de horas: 2 horas por semana -- X horas por mes 80 horas cin 10 meses. Cada semana corresponde a uma oficina. Total: 40 Oficinas.
Número ele

ailifloN por (pruria; 1(1

Número de turmas: 01
Faixa elidia. elide 15 a 20 anos
Dia e horário: terça-feira„ da' 181100 Os 211h.

Àroicssor: ieferson Trivelin
OFli 10.011 Pi.......d.1SSÃO is BATERIA
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2.1.3 Introduzir i'êcnicas ibásica, de !Firma indica; para crianças:,

is por semana -- 8 horas por ine.s 80 horas eu:

a cses. Cada semana corresponde a urna oficina,. Total: 40 Oficinas.

CO de alunos nor turma: 0'.'t
ro deturnias: 02

Falx.i Etária: de 10 a 14 anos
Dia e horário: quarta-feira, das 14000 às 1614
Turma 2
Faixa Etária: Entre 15 a 20 anos
Dia -e horauio: quariaTeira das 19000 Os 21h00
de alunos: 10
Pre:-e8s,or: Alisen Schen
OS FAINA DE CONTRÁBAIXO
Número lotai de horas 2 horas por semana --- 8 horas por més -= $O horas

CM 10

meses. Cada semana corresponde a urna oficina. Total: 40 Oficinas

Número de alunos por turma: 05
Número de manas: (12
Turnia 1
Faixa Etária; de 10 a 14 unos
Dia e horário: quinta-tleira; das 14000 às 1 Oh.
Turma 2
Faixa Etária: Entre 15 a 20 anos
Dia e horário: quinta-fleira das

21000

"Folia de alunos: 10
rrsor: Leandro Perin
sA DE CIARINETE
Nk.i!,;(.0 total de horas :2 horas por semana-- 8 limas por mús -= 80 horas em 10 meses. Cada semana corresponde a urna oficina.
Número de alunos por .

05

Número de rara as: 02
"[um ar 1
Faixa Etária: de 10 a 14 anos
Dia e horário: seara-leia, das 4h00 as 161:.
Turma 2
Faixa Etária, Entre 15 a. 20 anos
Dia e horário: sexta-ihira das 19600 às 21000
de alunos: 10
PiaLressor: Jeferson Trivelin
OFICINAS DE VIOLAO
Número total de horas : 5 horas por semana 20 horas por mès --- 200 horas cru 10 meses. Total 100 Oficinas.
Número de alunos: 50
Número de turmas: 2
Toai de alutios por turma: 25
1 : Faixa etária: de 10 a 14 anos
O.. e horário: Se, ninda feira, das 141410 às 161100
Turma 2 Faixa Etária de 15 a 20 anos
Dia e horário: Segunda feira. das 17000 às 20h00
Pk1lessor: Fernando Clainelli
/6F1CINAS DE INICIAÇÃO MUSICAL

ai: 40 Oficinas.

Departamento Legislativo- 06 mar 2018 08 :57

Número total de hortis

1<
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Nnuriero total de horas 2 horas por semana

W) horas em 10 meses

horas pw nils

Tulai: 40 OfieuEls
NUmero de alunos: 30
Número de airn-noá 2
nual de alunos por turma: 15

Turma :FaDa etária: de (15 a 09 anos
Dia e horário: quaria-feira, das 14h00 as 15009
Turina 2 :

Etária de 05 a 09 anos

Dia e horário: quarla-faira das 151i00 Os 6001)
Professor: Eduardo Arruda
000.4N AS DE CA1s40 CORAL.
Número lota de horas 2 horas por semana— ti horas por más —1:0 horas cm 10 mesas
Total - 40 Oric ¡me;
Nimero de alunos: .30
Número de tunnas: 2
toai de alunos por turma: 15
Turma : Fai5st etária: de 10 a 13 anos
Dia e horário: quinta-reli-a, das 14000 às 15000
intata 2 Faixa .Eniirla entre 14 a 20 aios

Dia e horário: quintiofeira das 1.5000 ás 1600(1
Professora: Franca:1i t.iiiinter
TOTAL: 201.) ALL.1NO1

Plano de distribuição de produtos culturais
NZIIIR` 90

Evento/Produtn Qiddflivulgação (101e.Putrnadr Distribuçào Total

Tsdai 'Venda

Otde

Prece Uni.

Prccu

(;ratultu Venda Promnelonal 'Fole) Promocional Uni,

Receita

Receita

Ores.

Prex

Nn.tn2i Normal Promorional
00

0(1

60

51)

50

200

0,00

150,00

7.500,00

0.00

Formaçáo de Plateia

00

00

600

00

00

000

0,00

0,00

0,00

0.00

Apresentaçào 'Musical

00

00

5,090

00

00

5.000

0.00

0,00

0,00

0.90

665

50

50

805

0,00

150,90

7.51)0,90

0,00

Oficina
ANikui,shop Ser

aro

udio‘

Total Gerai (31

Pnillia Orça e

Produto: Oficina íWorkshop/Seminário Audiovisual
Lludo

Udu

Quaud

Oco*,

Vodu,

1 utd

doo

3.-;24.loU

oFiol Fede,

duodithuuls'a

Monle4-do

Foad, de. Kesdn,so

Nus

RU, (doodo.

Sod

'lotai Produto 1.724,00

Total Etapa: 1724,00
Etapa: Produção / Execução
Produto: Oficina tWorkshop/Serninário Audiovisual
Ooorr

Tocod

Vão.-

Dius.

Fonte do

U

olluodifge,diva

Nhánidpi,,

Recursp

5,od9u,U0

Hoduo

d(o0

indents, Fodood
1- edewl.

lo 4..iruude

do Sul

Bodols
Coou ody,

Etapa: Produção Execução
Produto: Apresentação Musical
Unido

000

Quand.

(oro Valor Unir!.

letal

'ddeodl

!iOfld

aluoto goduuild,

i.liroorw

Odpio

inuodirisdWyd

b,totoo

d

l_irno,szoo

(o.do,o de o-, eveuu,

UI-.

(Olor F0311, dto Recurso

do Sul

Roo do-dado...

H,toln

do Sul

Id1o, Giandd

'

1001..00

10. 110110

2:00

Fedeoul

do Sul

locdroo Soo FW:kd

Udu

lionte
do, pdroo oo. d0000.0

do Sol

10

duc .

SodioU,,odd
do Sul

,r000uwod

Izegi.suo

5o)o)dOU

.5,,0soo.,..2o)

300

roor,Fioold

; o,

R,0(Sondo'
Sol

P su < dande

.00 01..011
Fsderdi

Tot-át ProdulD: .4.500,00

• Etapa: Produção / Execução

do S;!

Hdolo Ciooledlç
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Etapa: Pré-Produção 1 Preparação

Produto: Formação de Plateia
I33i3l

!roo,

()core

Qua

Y,fni

Unid.

-l',oxt,„, dr

1k4,,

.:

i .`..I.V.,00

MIM .,:ípitt

41003./0>10

it{,,,,,:i,11•;;;c1,1 red,,,fl

S•UO,C,C,

`..CrViCO

RIO (h.i: 10 S',ffl

..,•,,,çd,,,,
1."..1,1(s ,

Rlo tl.,,,ocio :I,, Sol

14,,00 ill0000l,,,,

RR, Cedei, ,F, Sol

0'eí et odct tece

Justifieurien

teo
blf.1.,,,,i, O

I . ,l,l.,(,,i.,

f''
,,,,:,,i

>1 :0>2

Total Produto: 6,000,00

Etapa: Assessoria Contábil e Juridica
Produto: Apresentação Musical
Unid.

°core

Odunt.

Dia,:

10401

Odor t"Uid.

20:0

epo.RU

2.{RU) do

3tUi

i . -:
,ií

30

,,,

eeed Fe deíci

Município

U1

rolede Recurso

Rio

'1001111,4d

uule do 't;o1

(-P :lede dd

Total Produto: 3,500.00

Total Etapa: 3.500,00
Orçamento Total: 269.633,22
E:apa: Custos Vinculados

P' ,Mto:
110333

Qoptu.

ti ,03! ,

(Deorí

Vuíor Uoid,

Tota/

'.-.'í,..'

\'::,, I d ,....,1 1,,,h :

Fedeu,.

u.te e.tío

o Ut, rcd,

fine

i

Fonte de t .eed est,

FF

N1 tinieipío

.toitilicncied

I F.o:3e,, .

2 .,F2 I .-',0

0.: 2>>

'Votai Produto: 50.419,22

Total Etapa: 50.419,22
Etapa: Produção / Execução

Produto: Apresentação Musical
!udu

(,)ount.

"ícor

Vídor Uníd.

'nau;

11)44,

0e0

Tí7l''.xA

l'rodttto: 6,000,00

Total. Etapa: 211,990,00

Fonte de 1(3>031 '1>3

4 ,4

ir,d,k

.Munieipío

Jouifoduív
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o

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES
PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI N°

St , DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018.
AUTORIZA A ABRIR CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$
100.000,00.

Art. 1° É o Município de Bento Gonçalves autorizado a abrir
um crédito especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na unidade
orçamentária que segue:
Orgão: 16 - FUNDAÇÃO CASA DAS ARTES
Unidade: 01 - FUNDAÇÃO CASA DAS ARTES
Função: 13 - Cultura
Sub-Função: 392 - Difusão Cultural
Programas: 0371 - Desenvolvimento Cultural
Projeto/Atividade: 2261 - Formação Artística
Recurso: 5004 - Lei Rouanet Bento In Concert
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo
1.000,00
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
2.000,00
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
90.000,00
Elemento: 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 5.000,00
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições
1.000,00
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Art. 2° Servirá de recurso para cobertura do crédito especial
descrito no artigo anterior, o superávit financeiro apurado na fonte de recurso acima
descrita.
Art. 3° A abertura do crédito especial constante no art. 1°,
refere-se a recurso captado do projeto BENTO IN CONCERT que trata da
realização de ações para a criação de uma Orquestra de Câmera da Fundação
Casa das Artes.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO
GONÇALVES, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito.

KECH PASIN
Preff Municipal

