SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Rua Padre Felipe 900 - Centro – Esteio
3473.0414 / 3033.2949
cadastroculturaesteio@gmail.com

ANEXO I
PROJETO CULTURAL
ART.2°, III, DA LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC
TÍTULO DO PROJETO:

O Nome do projeto

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:
O período de realização deve conter a data de início até a data final de execução do projeto.

PRODUTOR CULTURAL:
Aqui coloque o nome do proponente seja pessoa física ou jurídica.

1.IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
SEGMENTO CULTURAL Nº

1. Dança

5. Artes Cênicas

9. Capoeira

2. Música

6. Tradição e Folclore

10. Artes Integradas

3. Artesanato

7. Livro e Literatura

11. Outros

4. Audiovisual

8. Patrimônio Cultural

Município
Local de realização

2.IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR E PROPONENTE
Pessoa Jurídica
Razão Social
CNPJ
Endereço

Nº

Cidade

CEP

Telefone

Celular

Email

Pessoa Física e/ou dados do representante legal da Pessoa Jurídica
Nome
CPF
Endereço

Nº

Cidade
Telefone

CEP
E-mail

Junte cópia do RG/CPF e Comprovante de Residência, além de indicar o banco, agência e número da contacorrente em que será feito o depósito do financiamento caso contemplado.

Banco:

3. DADOS BANCÁRIOS.
Agência:
Nº Conta:
4.EQUIPE PRINCIPAL DO PROJETO.

NOME

FUNÇÃO

Listar nessa tabela apenas as pessoas envolvidas diretamente no processo.

4.JUSTIFICATIVA
Descreva, de forma clara e objetiva, o projeto que pretende realizar.
Justificar a importância do projeto cultural apresentado em relação ao desenvolvimento cultural do
Município.
Salientar os benefícios que o projeto trará para a comunidade através da arte e suas características mais
importantes.

5.OBJETIVOS
Apontar os resultados esperados com a realização do projeto.

6.METODOLOGIA
No item Metodologia, descrever os meios e forma das ações que se pretende desenvolver para realizar os objetivos e
alcançar as metas.

7.FINANCIAMENTO.
PLANO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.
FONTE

VALOR

Aldir Blanc
Recursos próprios do proponente
Outras fontes
TOTAL

8. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro que as informações e documentos apresentados neste projeto são da minha inteira
responsabilidade.
Estou ciente de que qualquer modificação na minha situação particular deverá ser comunicada à
SMCEL, através de ofício protocolado na referida Secretaria.
Estou ciente das obrigatoriedades e procedimentos definidos pela Lei Federal N° 14.017/20 de
29/06/2020, Decreto Federal nº 10464/2020, Decreto Municipal Nº 6.688/2020 e Edital nº 10/2020
SMCEL, comprometendo-me a cumpri-los, zelando pela observância de suas prescrições.
Comprometo-me a fazer constar nas peças de divulgação o Brasão da Prefeitura Municipal de
Esteio, bem como da Lei Aldir Blanc nos eventos relacionados ao projeto, na forma determinada
pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.
Autorizo à SMCEL, caso o projeto venha a ser contemplado, a utilização e reprodução das
imagens do projeto em ações de promoção e capacitação, inclusive divulgação na imprensa, em
catálogos e impressos, em conteúdos audiovisuais, cards e demais conteúdos eletrônicos (web e email).
Declara, sob as penas da Lei, verdadeiras as informações prestadas no projeto e em seus anexos.
Local e data:

Assinatura do proponente:

