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PreãFEíTURA &4UT*i*§PP"t *E F*ffiTÃ*
Ce mtrc Âd n: i ci istretivo Ârti'l u r Fed rc Ft§ ii! ler

onrÊ da E:riiCaje: É.::c:iaçâr
crai de Ce Fcrião

C. l.i. P.J :*8..3 19. 583 1/*ü0i-32

rdereço: A.venida B;"asiiia, 4*5

iunr. io: Fortãc u.F. FiS C E.F:-o31âii-CÜ-r
DüDlTelefone..1FA,Y,

:rrta Bancária: 068524-?70-6 Bancc Sanrisurl êricia C785

ata de ccnstituiÇã* da OSC A41Ú51?ÜJ€

ome dc Responsávei:
:u;-des Veit

r | ç11f ((f qc,Í
Cargc: Presiciente:r"íodc do mandato: 02 anos

o Expeciiclor: SSPiRS

rdereço: Avenida Cristo Rei, 298 C.E.P. 9302C 35S

;racterizaÇão da GSC: Â associaçãc é un, grupo de Canto Cora!, dentre eias: mlsicas ciássicas, IúPB, musicas

:e rn acionais.ga uchescas

ialicjade - Promover o canto, aulas de instrumentação e dan

Histórico e área de aiuação da OSC - Criacjo pclr um grupc ce pessoas apai>lor:adas pel* canto ccrai, a

soclaçãc Ccral de Portão surglu enr meacios Cos anos 70. Hoje c Corc conta ainda conr três ccrisias que

:daram o coral na épcce me nclonaCa. O coraljé abr-iihartcu missas na l1"r Difusola, n"i!ssas da ca*runi*ace e

mais eirenios culturais cia regiãc, e em ânibitc nacional e intei-ttacionai.

esde 1989 a associação Coral de Portão, faz parte da Secreia;-ia ca Educação, Culiura e despsrto dc

:nicípio de Portão, tendo apcio da Pr-efeitura h{unicipal. Nesse ano de 2CL7 comemoramcs nosso 31s festival

cional e l-8s festivai intei"nacional cie Coros de Portãc.

Os ensaios do Coral aconiecem sempre nas quintas-feiras sob a regência rjo professot- Netvton Macecio e

rn prepai'ação vcgal de Rodrigo de Rccha Leite

As aulas serão nr!nistradas nas escolas do município de poi'tãc pci'cez {I-Oi r*eses pelcs Prcfesscres Âna

airiz Satiq e Rodrigo da Rocha Leite e com monitoramento da Loi-irdes Veit e os dcs Cemais cornponenies dc

ral

2 - Pfr*PCSTA üE YRÁ.SALHü

Nome do Frojeto/AtividaCe: canto ccra!
Prazo de

Ixecução:

Ob;eiivo gerai:

Púbiico alvo:

, ,ii':;i,":"";
l,-",: '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Gentro Administrativo Arthur Pedro llllüller

flhiotn r{r n:rrori:' ;.+o....ã^VYJL rv Mrr uYuv

Descrição da reaiidade:
I m pacic sociai esperado:

3. CRüT'JüGRÂTL{Á. BE EHECUÇÀÚ *g f*TTÉ.S

4. SESCRTÇÃO OnS AÇÔE§

Iv{etas
Etapal

F:ce Especiíicaçãc
lndicad+:' Fí-ç!rc UC\ GLSii

Uniciaie Qua;:tidade Início Té;-nrina

ITELC Âções

Trazer a::[as de

cêfit*, flauta dçcs e

dança Fara as

r clas rio mu:ricípio

de Fcrtão;

I Pror*cver a êiraves Asscciacãa faral de Portão, aules de cantc

instrumentaçãa musEvaÍ flauta e aulas de dança para a ccrnunid*Ce

Escçiai'

7. Promever a*[as e apreseí]tações no ír'latnicípio de Partãa, dentro cie

eluentos, escolas e para eventos pron"t*iridos pela n":u*iclpEe

Prornover no

Iúlunieípio, aulas de

musica e daxça para

os al*nos e assim

despertar o

interesse para essa

atividade fazendo a

inciusão de tadcs

ar Participar das atividacies prem*viei*s peias eseclas e lncer':tivc a*s

alunos"

z Explorar atividades atraves da dança ccm c sonoro a partir cio

corpo,

Rea!Ezar jegos rítrnicos com ênfase nc desenvolvimer':to da pulsação

e do aspects coletivo

I*cluir brincacieiras para trahali:ar diferentes direções, níve!s

deseglvo§vii.t.lento e criatividade na r**siea e Ca:tça.

r'
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5. PLANO DE ÂpLtCÁçÃO DOS RECUR§CI§ FII\|ANCEr§OS {RS1,0C}

'elo;" anual

mento dos professores

de musica e danças.

btal geral

S l.oos,oo J"B.CCIÜ,OC

10.0,3C,S0

6. CRO!\IOGRAMA DE DESEMBCL§O (RS 1,O0)

7. E§TIMÂTIVA DE DESFESAS

h4eta

1

1e mês 2s mês 3ç mês 4e mês 5e nrês 6s mês

Rs i.00ú,00 R51".000,00 Rs 1.0ü0,00 Rs 1.000,00 R5 2.OCü,0G R5 2.OCü,OC

7s mês 8s mês 9e mês l-Oe mês 11e mês i2s mês

R$ L.000,00 Rs 1.000,00 R$ 1"000,0s Rs 1.000,00 f

Meta Despesa 1q rnês 2s mês 3e mês é+Y mes 5P môs 6s mês

1 Rs

10.8ü0,§*
R§1.000,00 R51.000,0o R$1".000,08 R51.003,0$

RS

1.0G0,00

Rs

L.000,CIO

I*leta Despesa
7s mês 8e mês 9e mês 10 mês

17

mês

,t.]
LL

rnes

Quantidade Descrição r/alor mensal

33

i5 1.Occ,0ü
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7.1. ESTI§*ATIVA DE VALORES A SEREM RECSLFIIÚGS PARÂ FAGÂMEruTO DE ET\ICARGOS

FREVIDENCIÁRIOS

l---l
Meta

1.

1s mês 2e mês 3e mês 4s mês 5s mês 6s mês

i
I

!

I

7s mês 8s mês 9s nnês 10 mês 11 mês 12 mês

l

Ililr ii

8. MODO E FERIOD§CIDADE DAS FRESTÂçÕES DE COí{TAS

- _ (_) dias contados do recebimento do repasse mensal.

- _ (_) dias contados do termino da vigência.

s. pRAzo DE ANÁL|SE DA PRESTÁÇÃO DE COr*TA§ PEt-Â ADrL{ir,l§§TRAÇÃC FÚeE-lCÂ

dias, contadcs da data de seu receblmento ou do cumprimento de diligência

determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Loca! e Data

Represeniante Legal da OSC, (nome e CPFi



4#1ff,'dffiliü,ü,n-
{" }r '-'à
\ -<l^ lr\l\ j\Y#"rg#_"

ü

._Ed;-.*:Tãf._

PREFE§TURÂ *fiUru§elFÁL *r pcqT-Ã*
te*trç Adr*inlsÉrative êffihalr Fedrc &?{3iser

erncv*çÃG D* PLÊ.r'j* §s TÊÂEALH* F[lA Á-sirrtEi*ls;taçÃ* ri.rgrcce
r AFROVADO

r APRCVÂDO Col',4 P.ESSÁLVAS, cürn possibilidade oe celebracâo da pareeria, devenoo o
administrador público cumprir o que hour.er sicio ressalvadc ou, rnedianie aic formai,
justificar as razões pelas quais deixau de fazê-ío.

n REPROVADO

Local, data e assinatura do responsável pelc argãatécnico, conr ídentificaçãc

2" PRCPOS"Â }E ?RABÂLÉãS

ASSOCIAÇÃO CORAL DE PORTÃ O _ CANTO COrCI

o eaat* cex'al seffipre esteve presente comc ulrl recurso periagogicc Í7üdesenvcivilnento elo i*divid*o nâs re;n$Éâs sociedades, aÍuaimerre nas efipresas veil1c'ontribuincio para a iníei-açã{} na meihcria da reiação servidor, irrstituição e Íarnília e Éam-bénrenire os próprios serr'id*res, integrandc e s*cializaltcic-os. trazenclc paia der:tlo da lnstitr:ição
un-t espii-ito de coopet'ativismo e convívi* iiaternal íJUe se esÍende âos se;rs f,amilia.res. aler* de
rcr-!.ateuer a cuííura ern nossa sociedaCe.

Objetivo Geral:

o canto coral tem como ob-ietivo principal. reelizar a socializaçâo. prcrmover âsensibilidade através.da música em grupo reflàtindo enr cada usuário. fcr-ralecer a capacidadede técnicas vocais tais como: saber usai a respiração pêra o canic e ernitir os sor.,S coin maisclareza' hio entant*, a importância da inciusão dos usuários coÍlr a socierjade esta pautadacorno o mais valioso senticio do Canto Coral.
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ORJET1VOS ESPECíFlCOS

e Consrruir o senso artístico, t::1rtff;;""ttll' 
O^.r,rularidades 

nÚ que se refere à

' 
? :hl * :: ; .1 

^ 
i ; ::-J 

I', s :'ff n; 
^T 

; r.r:-: ::,[ : **:;: :;t i :',1 "iff 
: 1 

" =

"i'**:r,.-jJ$*ffi '.""Hú*Jil'^LT:ilt^T:,ffi 
ft *:t-palavrasde

envotvidos no trabalho''u:t":^:;; J" *^''"i" gt'

" Enriquecer o vocabuláric ver

uso corrente;

e Aprirno"iT;u-,,*t='ff"::::"1lÍlo't" aspectos de rormação pslco1ógica'

u Auxiliar n u5uat '"
sociológico e cuitural'

" Ensaios " 'Ot"'"t"'i*' :T-:,:::f:"rpora1 e.;ocal' kruscando contribuir pataa

e ProPorcionar uma l*lli,f?ll= 
orlãúud" át 'id" 

do individuo:

CONTEUDOS

G

G

G

H:j3i,T."Ji3H1#,fr ffr k;á::",r"*;;t3;;:ffi :}l:J:il
Músicas p'p'lil"rru"=."ã-";' de uso diário e íalam suurL "" "- 

, r^ 
"termos ou expressuu) uv"'--- 

^ r;-ãêc lendas orr crenças de um pats

seral; 'as em tradições' l:i;."J 
perpassados de

, tn'*,';,' o"1.'"-:::i;;f;fftil?:fffil;;'''"'' usos e (

ibrança

;HHqâi:l3;r,r,,^': que ressatam à memória' ou seia' celebram a ie,t

. úúrit's conrern

d" fatos inrPortantes'

PUBLICO ALVC:

.oualquerurnquequeira,plTi.'p,I,quaiquer}ínguaquaiquercor,cadapessoa
àná seu r'*it }"t'iif unoo do cora]'

:
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P REFEITURA r'.lu r'i ttIFAL EE, PTI;' o'

Centro Àdministraiioo Àtti'ut Pedra tn{iiller

ORJETIVC DA FÂRCERIÂ:

Aj:resentar rnusica coral em eventss oficiais'

R e p r e s e n r T' :' "-1"-'i:;:^- : :: ;j]].,:m f": : :: f "l-,' " 
p a r a o s p r o I eto s

?azer atral'es o0 uattru Lvr u' -"

cuiturais da Prefeitura'
crescer com os *orTliro, cuiturais da cidade 

'112'7é-q.de 
aareseltações enr

esrabelecimenros;;;;;l-,r, 
escolas ;;;;J;; púnlicas e hospitais e ig'e1as'

DE SCRIÇÃO DA REALIDADE:

IMPACTO SOCIAL ESPE'RADO:

. Um numero de25 a 30 cantores'

e A vinda d" ;;;;;'q-1":1":ffiJã*-;HJ;Ji:T'
e O reconhecimento da comunio

c
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