CONTRATOS FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Contrato

Objeto

Modalidade

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do projeto “TEÇÁ",
inscrito e aprovado por meio do edital nº 024/P/2019 do Fundo Municipal
de Cultura, conforme descrição das atividades a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 44 e 45 do processo interno 412/SG/2020:
001/FMC/2020

1- Realização de 06 apresentações do Espetáculo “Teçá”, no formato de
lives;

Outras

Fornecedor

Docto
Fornecedor

ARRANHA CÉU
ACADEMIA DE 11.694.317/0001-91
DANÇA LTDA

Vigência Inicial

17/07/2020 00:00

Vigência Final

17/05/2021 00:00

Processo

412/SG/2020

Valor Inicial

Edital

R$ 73.770,00

024/P/2019 CRIAÇÃO E/OU
TEMPORADA
EM CIRCO

R$ 10.000,00

06/P/2020TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

R$ 80.000,00

024/P/2019CRIAÇÃO E/OU
TEMPORADA
EM CIRCO

R$ 10.000,00

06/P/2020TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

2- Realização de 06 Oficinas Circenses no formatos de lives, com
duração de 60 minutos cada.

001/FMC/2020
(PRÊMIO)

002/FMC/2020

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Projeto H2
Produções”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 06/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá
executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I
– Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 09 a 23 do processo interno 557/SG/2020:
1. Exposição: Cultura urbana e popular, incluindo apresentação de livros
e revistas, artesanatos, quadros, discos e derivados correlacionados ao
tema da proposta.
2. Cursos: Formação integrada em arte educação envolvendo rap (poesia
e letra), breaking (estilo e prática da dança), graffiti (técnicas e estilos e
atividades práticas), e Dj (história, apresentação técnica dos
equipamentos, manuseio e atividades práticas). Será disponibilizado no
curso um total de 60 vagas, sendo 30 vagas para homens e 30 vagas
para mulheres.
3. Roda de Conversa: Ação ligada a segmento conhecido na cultura
urbana do hip hop como ´´Conhecimento``, em que se apresentará um
panorama da cultura, sua origem, vertentes e sua importância como
ferramenta de transformação social.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do projeto
“ITINERANTES", inscrito e aprovado por meio do edital nº 024/P/2019 do
Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 44 e 45 do processo
interno 413/SG/2020:

Outras

BIANCA SANTOS
DE ALMEIDA

Outras

HELOISA DE
ARAUJO FREITAS 418.370.608-43
OLIVEIRA

1- Realização de 06 apresentações do Espetáculo “ITINERANTES”, no
formato de lives e podcasts.

453.333.968-92

06/10/2020 00:00

17/07/2020 00:00

06/03/2021 00:00

17/07/2021 00:00

557/SG/2020

413/SG/2020

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Projeto Coletivo
Circo no Quintal”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 06/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá
executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I
– Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 09 a 26 do processo interno 560/SG/2020:
002/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Produção de um documentário curta metragem de aproximadamente
10 minutos, contando a história do Coletivo Circo no Quintal e de seus 3
membros principais.
2. Para a criação do roteiro serão gravadas entrevistas com os 3
membros principais, 2 convidados representantes de grupos que já
realizaram atividades no espaço e pelo menos 2 espectadores
(entrevistas gravadas preferencialmente pelos próprios entrevistados em
suas casas com orientação prévia).

Outras

LEANDRO SILVA
DELGADO
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311.157.948-41

01/10/2020 00:00

01/02/2021 00:00

560/SG/2020

Elaborado por DA/GC/AGP em 01/12/2020
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O presente Contrato tem por objeto a Contratação do projeto “RELATOS
AMEFRICANOS”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 025/P/2019
do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a
serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 21 a 24 do
processo interno 415/SG/2020:
1- Realização de 01 workshop sobre fotografia e agência negra em foco;

003/FMC/2020

2- Realização de 01 workshop sobre dança e diáspora negra em
movimento;

Outras

GUSTAVO FATAKI
SILVA OLIVEIRA

349.528.678-03

17/07/2020 00:00

17/06/2021 00:00

415/SG/2020

R$ 80.000,00

025/P/2019CRIAÇÃO E/OU
TEMPORADA
EM DANÇA

R$ 10.000,00

006/P/2020TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

R$ 80.000,00

025/P/2019CRIAÇÃO E/OU
TEMPORADA
EM DANÇA

3- Realização de 02 oficinas de dança;
4- Realização de 07 apresentações do espetáculo de dança
contemporânea “Relatos Amefricanos”;
5- Disponibilização de gravação na íntegra do espetáculo acessível em
audiodescrição após o término da temporada de estreia.

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Projeto Festival Hip
Hop”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 006/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 08 a 28 do processo interno 555/SG/2020:
003/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Realização de oficinas de Rap, Breaking, Graffiti, Dj e Violão;
2. Exposição de livros, quadros e artesanatos;
3. Realização de palestras com roda de conversa (conhecimento) e
exibição de documentários;
4. Shows de Rap com grupos locais e estaduais;
5. Saraus: Declamação de poemas e leituras ao ar livre;
6. Realização de campeonatos de Breaking.

Outras

JOÃO HELITON
SOUZA BRITO DE
OLIVEIRA

454.100.438-04

06/10/2020 00:00

06/03/2021 00:00

555/SG/2020

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Woyzeck –
A Circularidade da Violência”, inscrito e aprovado por meio do edital nº
025/P/2019 do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 19 a
29 do processo interno 414/SG/2020:
004/FMC/2020

1- Realização de uma temporada de 08 apresentações do espetáculo de
dança, sendo quatro delas compostas por tradução em libras e
audiodescrição;

Outras

ROBSON JACQUE

071.294.478-85

17/07/2020 00:00

17/07/2021 00:00

414/SG/2020

2- Realização de uma residência para artistas cênicos, em cinco
encontros e duas apresentações públicas dos resultados.
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Elaborado por DA/GC/AGP em 01/12/2020
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O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Cia Cultural Bola De
Meia”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 006/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 09 a 28 do processo interno 561/SG/2020:
004/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Produção de escrita em formato digital (PDF) de um conjunto de
depoimentos, relatos e registros sensíveis nomeados de “Não Deixe a
Bola Cair”, para distribuição gratuita;
2. Produção audiovisual (formato MP4) de um conjunto de depoimentos,
relatos e registros sensíveis nomeados de “Não Deixe a Bola Cair”, para
distribuição gratuita nas mídias sociais;
3. Realização de Shows Acústicos da Cia Bola de meia, transmitidos
gratuitamente de forma virtual.

Outras

ELIZEU
FRANCISCO
MOREIRA

Outras

MARCUS WESLEY
GUIMARÃES
ROSA

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do projeto “NÃO
URINE NO CHÃO”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 027/P/2019
do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a
serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 18 a 27 do
processo interno 417/SG/2020:
005/FMC/2020

005/FMC/2020
(PRÊMIO)

1- Realização de 06 (seis) apresentações do Espetáculo “NÃO URINE
NO CHÃO”, sendo 04 (quatro) delas com tradução em libras;
2- Realização de 02 (duas) oficinas para atores;
3- Realização de 03 (três) vivências para crianças/adolescentes em
escolas públicas.
O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Projeto Hip Hop Por
Elas”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 06/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 09 a 25 do processo interno 559/SG/2020:

Outras

GIULIANNA
CRISTINA ALVES

Outras

LUCIANA SOUZA
GUTLICH

1. Apresentações e workshop de: MC, Breaking, Graffiti e DJ;
2. Realização de palestras com especialistas nas áreas acima citadas;
3. Exibição de vídeos com temáticas ligadas a cultura do Hip Hop;
4. Sessões de cinema com exibição de documentários, filmes e curtametragem.
5. Apresentação dos alunos para o público.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Rãcô –
entranhas como atos políticos”, inscrito e aprovado por meio do edital nº
026/P/2019 do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 31 a
40 do processo interno 417/SG/2020:

006/FMC/2020
1- Realização de 06 (seis) apresentações gratuitas em diversos espaços
culturais, sendo quatro delas com tradução simultânea em libras;
2- Realização de uma atividade formativa gratuita em espaço urbano (Lab
UrbeVox).

Página 3/ 22

034.957.028-06

324.369.458-29

396.914.648-88

360.809.028-26

02/10/2020 00:00

17/07/2020 00:00

05/10/2020 00:00

17/07/2020 00:00

02/05/2021

17/07/2021 00:00

05/03/2021

17/07/2021 00:00

561/SG/2020

417/SG/2020

559/SG/2020

417/SG/2020

R$ 10.000,00

006/P/2020TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

R$ 80.000,00

027/P/2019 CRIAÇÃO E/OU
TEMPORADA
EM TEATRO

R$ 10.000,00

006/P/2020TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

R$ 80.000,00

026/P/2019CRIAÇÃO E/OU
TEMPORADA
EM MÚSICA

Elaborado por DA/GC/AGP em 01/12/2020
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006/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Novos
Cantos, Novas Vozes””, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº
006/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que
deverá executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do
anexo I – Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 09 a 20 do processo
interno 558/SG/2020:

Outras

DENIS RODOLFO
MIRANDA

159.506.648-92

01/10/2020 00:00

01/06/2021 00:00

558/SG/2020

R$ 10.000,00

006/P/2020TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

R$ 80.000,00

027/P/2019 CRIAÇÃO E/OU
TEMPORADA
EM TEATRO

R$ 10.000,00

006/P/2020TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

R$ 80.000,00

026/P/2019 CRIAÇÃO E/OU
TEMPORADA
EM MÚSICA

1- Realização de um E-book “Novos Cantos, Novas Vozes”, com o
objetivo de registrar a trajetória do Coro Contraponto desde o início de
suas atividades.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do projeto “PROJETO
“BECKETT ÁUDIO TOUR”, inscrito e aprovado por meio do edital nº
027/P/2019 do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 26 a
38 do processo interno 418/SG/2020:
007/FMC/2020

1- Realização de 06 apresentações do Espetáculo “PROJETO “BECKETT
ÁUDIO TOUR”, distribuidas em 3 regiões da cidade;
2- 02 palestras;
3- 02 workshops;
4- 02 oficinas;
5- 01 live;
6- 01 intercâmbio com o grupo argentino BiNEURAL.

Outras

ANDRE SILVA
DOS SANTOS

Outras

KATHLEEN
GARCIA
FERREIRA

216.461.648-06

17/07/2020 00:00

17/04/2021 00:00

418/SG/2020

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Contos da
Madrugada”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 06/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá
executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I
– Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 08 a 11 do processo interno 556/SG/2020:
007/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Gravação e produção áudio visual de 10 contos. O conteúdo será
gravado no encontro linguagens, e será disponibilizado nas plataformas
virtuais, especificamente no Youtube;
2. Realização de 01 (uma) oficina: “A construção do personagem” através
de uma aula virtual pelo zoom, com o objetivo de compartilhar a
experiência da pedagogia teatral;
3. Realização de 01 (uma) Live: “Lygia Fagundes em Debate” com o
objetivo de aprofundar o diálogo nos aspectos que compõem a obra da
autora escolhida.

370.243.598-03

01/10/2020 00:00

01/04/2021 00:00

556/SG/2020

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do “Projeto Dom
Pescoço de La Sanja”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº
026/P/2019 do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 20 a
34 do processo interno 493/SG/2020:
008/FMC/2020

1- Realização de 06 apresentações do Espetáculo “PROJETO DOM
PESCOÇO DE LA SANJA”, distribuidas em 3 regiões da cidade;
2- Pré-produção e gravação do CD em São José dos Campos - SP;
3- Mixagem e masterização em Taubaté - SP;
4- Circulação e shows de lançamento de CD.

Outras

PAULO ROGERIO
OLIVEIRA SILVA
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183.880.538-92

26/08/2020 00:00

26/06/2021 00:00

493/SG/2020

Elaborado por DA/GC/AGP em 01/12/2020
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008/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Projeto Teatro da
Rua Eliza”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 006/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá
executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I
– Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 04 a 20 do processo interno 546/SG/2020:
Outras

ERIKA PONTES
TEIXEIRA

334.056.748-40

Outras

CAMILA SOUZA
ROCHA FONSECA

415.934.168-30

1- Realização de um registro escrito relatando a experiência do Teatro da
Rua Eliza, descrevendo algumas atividades realizadas no espaço e sua
atuação cultural no município;
2- Realização de uma live a ser transmitida pelas redes sociais do Teatro
da Rua Eliza, com o tema “Espaços Independentes e as dinâmicas em
tempos de pandemia”.

12/10/2020

12/05/2021 00:00

546/SG/2020

R$ 10.000,00

006/P/2020TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

01/06/2021 00:00

575/SG/2020

R$ 10.000,00

002/P/2020ARTES VISUAIS

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do “Projeto
Cotidianos”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 002/P/2020 –
ARTES VISUAIS, do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 18 a
29 do processo interno 575/SG/2020:
009/FMC/2020

009/FMC/2020
(PRÊMIO)

1- Realização de uma oficina online e gratuita de fotografia analógica
para uma turma de dez pessoas;
2- Produção e edição de dez videoartes a partir das fotografias tiradas
pelos participantes da oficina;
3- Exposição virtual dos vídeos no instagram e no youtube.
O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “YOGA PARA
TODOS”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 006/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 12 a 18 do processo interno 584/SG/2020:

01/10/2020 00:00

Outras

JESSICA SOUZA
LEAL

386.197.698-63

23/10/2020 00:00

23/05/2021 00:00

584/SG/2020

R$ 10.000,00

006/P/2020TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

Outras

JOÃO PEDRO
SOARES DUTRA
GOMES PEREIRA

370.378.718-00

08/10/2020 00:00

08/05/2021 00:00

567/SG/2020

R$ 10.000,00

001/P/2020 FMC AUDIOVISUAL

Outras

EDERALDO
APARECIDO
PALACIO

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

1. Realização de um E-book para iniciar no Yoga, com assuntos
organizados em tópicos. O guia prático tem como intuito de demonstrar
possibilidades para movimentar o corpo e a mente além de trabalhar
respirações, paciência, equilíbrio e emoções.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Mó Cena:
Música, Conscientização e Transformação”, inscrito e aprovado por meio
do edital nº 001/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, conforme
descrição das atividades a serem desenvolvidas de acordo com o
previsto às fls. 18 a 21 do processo interno 567/SG/2020:
010/FMC/2020
1- Realização de 05 (cinco) lives debate com duração de 40 minutos
cada, através das plataformas Youtube e Facebook.
2- Realização de 20 (vinte) divulgações com duração de 1 minuto cada,
através das plataformas Instagram, Youtube e Facebook.

010/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Retrato De
Malandro”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 004/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá
executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I
– Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 09 a 24 do processo interno 600/SG/2020:
1. Realização de uma biografia em audiovisual do então professor
Laguinho, contando seu início na arte da vadiação, divulgando suas
pesquisas e estudos nesse universo da cultura popular, com duração de
40 (quarenta) minutos.
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162.818.678-07

15/10/2020 00:00

15/03/2021 00:00

600/SG/2020

Elaborado por DA/GC/AGP em 01/12/2020
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O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Janelas da
Imaginação”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 002/P/2019 do
Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 20 a 32 do processo
interno 577/SG/2020:
011/FMC/2020

011/FMC/2020
(PRÊMIO)

012/FMC/2020

012/FMC/2020
(PRÊMIO)

1- Realização de exposição fotográfica de 80 (oitenta) imagens a ser
realizado em plataforma digital, no domínio
http://pauloamarall.artenovale.com.br/ com duração de 03 (três) meses;
2- Estatísticas de visitação geradas através do Google Analytics;
3- Exposição de mostra paralela virtual com fotos enviadas pelo público;
4- Divulgação em mídia digital.

Outras

PAULO ROGERIO
DO AMARAL

Outras

GUILHERME
HENRIQUE
LOPES MACHADO

366.398.878-35

15/10/2020 00:00

15/05/2021 00:00

Outras

NATALIA ALKMIN
CASTRO SILVA

387.564.788-28

02/10/2020 00:00

02/06/2021 00:00

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Em Cinesia”,
inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 04/P/2020 do Fundo Municipal
de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as atividades
descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I – Questionário e
Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de acordo com o
previsto às fls. 07 a 21 do processo interno 583/SG/2020:
1. Gravação do vídeo oficial com pequenas cenas e relatos do grupo
Cinesia, registrando individualmente e coletivamente suas principais
atividades. Após a gravação, a mesma será lançada nas plataformas
Instagram, Youtube e Facebook;
2. Gravação de vídeos chamadas, editados como pré promoção;
3. Gravação de um vídeo pós oficial como feedback do público.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do “Projeto Alar-se”,
inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 002/P/2020 – ARTES VISUAIS,
do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a
serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 20 a 42 do
processo interno 578/SG/2020:
1- Elaboração e exposição de 30 esculturas miniaturizadas de aves
existentes na fauna regional;
2- Realização de 02 (duas) exposições artísticas;
3- Realização de 02 (duas) oficinas de modelagem;
4- Realização de 02 (duas) oficinas de pintura em aquarela;
5- Realização de 02 (dois) passeios monitorados para observação de
pássaros.

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Parangava,
O Rio”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 004/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 11 a 25 do processo interno 586/SG/2020:
1. Produção de um registro impresso, em formato de livreto, com o tema
“Parangava – o rio”, apresentando a memória poética do rio e seus
arredores (região do bairro Santa Inês), tendo como fio condutor as
histórias do núcleo familiar Lili Figureira, nas décadas de 1950 e 1960, e
suas vivências em torno do rio.

Outras

FATIMA
APARECIDA DOS
SANTOS
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218.336.118-29

035.564.818-04

01/10/2020 00:00

15/10/2020 00:00

01/05/2021 00:00

15/10/2021 00:00

R$ 10.000,00

002/P/2020ARTES VISUAIS

583/SG/2020

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

578/SG/2020

R$ 10.000,00

002/P/2020ARTES VISUAIS

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

577/SG/2020

586/SG/2020
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O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Mostra
Audiovisual: A Música Joseense em Foco”, inscrito e aprovado por meio
do edital nº 001
/P/2019 do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 23 a
27 do processo interno 566/SG/2020:
013/FMC/2020

1- Realização de 06 (seis) dias de exibição de videoclipes, sendo cada
evento com duração de 2 (duas) horas;
2- Realização de uma live musical após a exibição dos videoclipes, onde
o artista falará sobre o processo de criação e contará com a participação
do público da plataforma Youtube;
3- Realização de um mini curso intitulado “Como gravar aúdio e vídeo
para sua música com seu celular”.

Outras

VAGNER CECÍLIO
ALBA JUNIOR

Outras

MARCELO
FERNANDES DOS
SANTOS

288.205.628-12

15/10/2020 00:00

15/06/2021

Outras

PEDRO
HENRIQUE DIAS
DE SOUZA

407.089.178-10

14/10/2020 00:00

14/04/2021 00:00

201.880.748-05

08/10/2020 00:00

08/03/2021 00:00

R$ 15.000,00

001/P/2020 –
FMC AUDIOVISUAL

587/SG/2020

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

574/SG/2020

R$ 10.000,00

002/P/2020 –
ARTES VISUAIS

566/SG/2020

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Sonhos De
Francisco”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 004/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá
executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I
– Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 09 a 15 do processo interno 587/SG/2020:
013/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Realização de 5 (cinco) apresentações pela plataforma virtual Youtube,
no período de 6 (seis) meses, na qual serão agendadas e pré-definidas
com cada local de apresentação seguindo o cronograma indicado. Cada
contação terá o período de 30 (trinta) minutos de narração, feita pelo
próprio autor da história e 30 (trinta) minutos de brincadeiras com
participação do público.
2. Realização de divulgação nas redes sociais, com sorteio de brindes de
participação.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do “Projeto
Trabalhadores Invisíveis”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº
002/P/2020 – ARTES VISUAIS, do Fundo Municipal de Cultura, conforme
descrição das atividades a serem desenvolvidas de acordo com o
previsto às fls. 20 a 32 do processo interno 574/SG/2020:

014/FMC/2020

1- Produção da série fotografica: “trabalhadores invisíveis” sendo um
ensaio com cerca de 15 trabalhadores dos serviços essenciais;
2- Realização de 01 (uma) exposição virtual, contendo as fotos resultado
do ensaio realizado, acompanhadas de pequenos depoimentos, além de
um texto de apresentação e notas de rodapé sobre o contexto histórico e
social da cidade;
3- Realização de 01 (uma) palestra com jovens do bairro Residencial
Pinheirinho dos Palmares;
4- Realização de 01 (uma) Live com o tema: “Humanamente fotógrafo. A
fotografia da gente”
5- Realização de 01 (uma) Live com o tema “Vozes do trabalho invísivel’
6- Realização de 01 (uma) Live de lançamento da exposição.
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014/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Relato de um
Capoeira”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 04/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 08 a 23 do processo interno 589/SG/2020:

Outras

EDVALDO
MASCARENHAS
SANTOS

194.238.018-62

15/10/2020 00:00

15/03/2021 00:00

589/SG/2020

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

Outras

ALINE CRISTINA
PEREIRA DOS
REIS

387.622.078-57

08/10/2020 00:00

08/05/2021 00:00

569SG/2020

R$ 14.980,00

001/P/2020 –
FMC AUDIOVISUAL

Outras

SIMEIRE
DOMINGUES DE
QUEIROZ
EPIFANIO

342.108.058-58

15/10/2020 00:00

15/02/2021 00:00

590/SG/2020

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

Outras

VITOR PORTELA
FRACCHETTA

396.075.878-20

21/10/2020 00:00

21/03/2021

568/SG/2020

R$ 15.000,00

001/P/2020 –
FMC AUDIOVISUAL

1. Produção de um audiovisual com duração de 40 minutos, objetivando a
trajetória do Professor Bahia na capoeiragem de São José dos Campos e
região.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Mostra de
Cinema Dona Tela”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 001
/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 26 a
30 do processo interno 569SG/2020:

015/FMC/2020

015/FMC/2020
(PRÊMIO)

1- Realização de uma mostra de cinema online, com oito dias de
exibição, contemplando filmes curtas metragens dirigidos por mulheres.
Cada sessão de exibição terá duração de 1 hora e 30 minutos,
semanalmente às segundas-feiras às 20 horas. As transmissões serão
em um canal criado no Youtube especificamente para a mostra;
2- Na sequência da exibição do filme haverá uma entrevista com a
diretora do filme e um debate com a participação do público;
3- Realização de um curso online, intitulado “Meu Primeiro Filme”;
4- Realização de uma palestra online sobre produção executiva no
cinema;
5- Realização de uma palestra online sobre produção artistica no cinema.

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Divã de
Periferia com Meire D’Origem”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº
04/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que
deverá executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do
anexo I – Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 08 a 23 do processo
interno 590/SG/2020:
1. Gravação do documentário que terá 05 (cinco) edições, com 10 artistas
locais entrevistados, objetivando com esse conteúdo a realização de um
DVD que será entregue para o acervo da Fundação Cultural Cassiano
Ricardo.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do projeto “1ª Mostra
Online Cine Debate”, inscrito e aprovado por meio do edital nº
001/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 21 a
28 do processo interno 568/SG/2020:

016/FMC/2020

1- Exibição de 4 (quatro) filmes, onde 3 (três) deles são inéditos na
cidade. As exibições acontecerão em uma programação de 4 (quatro)
semanas, com estreias semanais, por meio de um canal da mostra no
site Youtube;
2- Realização de 4 (quatro) fóruns temáticos transmitidos de forma online
no site Youtube.
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O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Espaço
Balaioo”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 004/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 08 a 14 do processo interno 591/SG/2020:
016/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Realização de 5 (cinco) lives abordando temas diversos, com duração
de 40 (quarenta) minutos cada, através da plataforma Instagram.
2. Oficina de Breaking Dance “A dança e as suas transformações”, com a
presença de um convidado, sendo realizada de forma online através da
plataforma Instagram, com duração de 40 (quarenta) minutos.
3. Divulgação, de forma digital e de forma colaborativa, entre outros
núcleos e espaços culturais, colaborativa entre os próprios participantes
de acesso online durante o projeto.

Outras

JESSICA
APARECIDA DE
SOUZA

Outras

GUSTAVO DE
ANGELIS
PIMENTEL

372.734.368-01

14/10/2020 00:00

14/04/2021 00:00

591/SG/2020

R$ 10.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

R$ 10.000,00

001/P/2020 –
FMC AUDIOVISUAL

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Volúvel”,
inscrito e aprovado por meio do edital nº 001
/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a seremdesenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 22 a 27
do processo interno 570/SG/2020:
017/FMC/2020

017/FMC/2020
(PRÊMIO)

1- Divulgação de 7 (sete) músico-vídeo-danças de maneira online;
2- Realização de 2 (duas) lives bate papo com o intuito de conversar com
o público interessado. Uma live será realizada após exibição de 3 (três)
músico-vídeo-danças, e as demais após o final das outras 4 (quatro)
exibições;
3- Realização a produção de 1 (Um) material de apoio “Soluções práticas
para criações audivisuais em casa”.
O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Mímico
Andarilho”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 004/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá
executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I
– Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 09 a 29 do processo interno 596/SG/2020:

Outras

1. Produção de um vídeo documentário intitulado “Mímico Andarilho – de
Bela Vista a Santana, redescobrindo São José”. Na obra, o personagem
realizará um percurso que envolve os bairros Bela Vista e Santana,
relacionando sua atividade com os patrimônios material e imaterial da
cidade, com foco na região norte.

442.321.778-33

CARLOS
220.316.338-05
ALBERTO JAVKIN

02/10/2020 00:00

02/06/2021 00:00

570/SG/2020

15/10/2020 00:00

15/05/2021 00:00

596/SG/2020

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

17/10/2020 00:00

17/04/2021 00:00

576/SG/2020

R$ 10.000,00

002/P/2020ARTES VISUAIS

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do “Projeto Espirais
Condensadas”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 002/P/2020 –
ARTES VISUAIS, do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 15 a
24 do processo interno 576/SG/2020:
1- Realização de 01 (uma) exposição em espaço virtual de 20 obras
bidimensionais;
018/FMC/2020
2- Realização de 01 (uma) transmissão ao vivo no lançamento da pagina
na internt;
3- Sustentação de 01 (um) blog para partilha de experiências entre artista
e público;
4- Diponibilização para download de 01 (um) catálogo da exposição;
5- Realização de 01 (um) evento presencial, com exposição das obras e a
mediação da artista, após o período de distanciamento social.

Outras

CYNTIA DE
MEDEIROS
BOTELHO
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018/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto
“Desmontagem Cigana”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº
004/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que
deverá executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do
anexo I – Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 12 a 24 do processo
interno 597/SG/2020:

Outras

ANA CRISTINA DE
287.471.598-04
FREITAS

14/10/2020 00:00

14/02/2021 00:00

597/SG/2020

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

R$ 15.000,00

001/P/2020 –
FMC AUDIOVISUAL

1. Abertura de processo e trechos do espetáculo de rua do Grupo
Nômade “A Caravana dos Pássaros Errantes”, em formato de vídeo com
duração de 50 (cinquenta) minutos, que será exibido nas plataformas
digitais do grupo durante um ano, podendo ser prorrogado ou não.

019/FMC/2020

019/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Mostra de
Cinema – Master Shots SJC”, inscrito e aprovado por meio do edital nº
001/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 46 a
71 do processo interno 565/SG/2020:
1- Criação de website para divulgação da mostra, inscrição nas oficinas e
exibição do videocast e debates;
2- Duvulgação nas redes sociais;
3- Exibição de curtas-metragens em plataforma de streaming com mesa
de debates;
4- Exibição da mostra ESTUDANTIL;
5- Exibição do videocast;
6- Exibição dos filmes “Antes de Palavras” e “Em nome de Teresa e
Sombras”;
7- Debates por meio de plataforma virtual;
8- Realização das oficinas de direção fotográfica e de direção
cinematográfica.
O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto
“Documentários Girassóis e Sonhos”, inscrito e aprovado por meio do
Edital Nº 004/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem
ciência que deverá executar as atividades descritas no capitulo III –
Contrapartida, do anexo I – Questionário e Contrapartida, de seu projeto a
serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 09 a 18 do
processo interno 601/SG/2020:

Outras

Outras

MARCELA
ARNULF
PICIRILLO

23.964.607/0001-97

14/10/2020 00:00

14/05/2021 00:00

565/SG/2020

264.204.988-48

22/10/2020 00:00

22/05/2021 00:00

601/SG/2020

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

DANILO ARANTES
225.692.038-07
MORALES

13/10/2020 00:00

13/05/2021 00:00

608/SG/2020

R$ 10.000,00

001/P/2020 –
FMC AUDIOVISUAL

OSMAR TADEU
FARIA

1. Realização de um documentário relatando sobre a trajetória do
requisitante dentro da cultura Hip Hop. A obra será composta por vídeos,
áudios, fotografias e depoimentos, mostrando o percurso como professor,
dançarino, coreografo e arte educador. O documentário terá duração
entre 25 (vinte e cinco) e 30 (trinta) minutos, sendo disponibilizado em
plataforma digital.

020/FMC/2020

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Casa de
Xangô”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 001/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 30 a 35 do processo
interno 608/SG/2020:
1- Exibição do filme “Casa de Xangô”, com duração de 34 minutos, onde
será abordado a intolerância religiosa e machismo incutido na sociedade,
sendo transmitido por meio da plataforma Youtube.
2- Realização de um debate a respeito do filme exibido, com duração de
40 minutos, através de plataformas digitais.
3- Realização de um debate sobre feminicídio e machismo na sociedade,
com duração de 40 minutos, que será transmitido pela plataforma Zoom.
4- Realização de um debate sobre intolerância religiosa, com duração de
40 minutos, que será transmitido pela plataforma Zoom.

Outras
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020FMC/2020
(PRÊMIO)

021/FMC/2020

021/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Podcast Cia
de 2 Teatro de Rua”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº
004/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que
deverá executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do
anexo I – Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 08 a 19 do processo
interno 612/SG/2020:
1. Realização de 6 (seis) Podcasts, onde será abordado o processo do
espetáculo de rua “A Nau dos Desterrados”, com debates sobre a
montagem do espetáculo, suas influências, tipo de humor e pesquisa
dramatúrgica. Também haverá discussões sobre o cenário teatral atual,
antes, durante e pós pandemia. Cada Podcast terá duração de 40
(quarenta) minutos e será disponibilizado nas plataformas digitais do
grupo.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Palhaço
Yoyo”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 004/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 08 a 15 do processo
interno 585/SG/2020:
1- Produção de um documentário curta metragem de aproximadamente
20 minutos, sendo 10 minutos de uma apresentação de Palhaço Yoyo e
convidados e os outros 10 minutos contando um pouco de sua história,
sendo transmitido através de plataforma digital. Este documentário
contará com um acervo de fotos e vídeos (profissionais e caseiros),
entrevistas captadas em alta qualidade e entrevistas feitas por chamadas
a distância.

Outras

JONAS DE PAULA
369.292.748-79
FONSECA

Outras

MARINO
APARECIDO DOS
SANTOS

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “A Vida De Um
Mestre De Cultura”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 004/P/2020
do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá
executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I
– Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 11 a 17 do processo interno 615/SG/2020:
Outras
1. Elaboração de uma cartilha sobre a História de um Mestre de Culturas,
contendo o início de uma trajetória de mais de 50 anos, com o intuito de
registrar o legado de uma cultura da cidade. Serão utilizados registros de
entrevistas, fotos, cópias de documentos que registraram essa trajetória,
reconhecimentos recebidos e abordará também como sobreviver fazendo
da cultura o seu trabalho.

DANIELA PINTO
DA CUNHA

030.689.408-42

269.800.848-28
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14/10/2020 00:00

14/10/2020 00:00

19/10/2020 00:00

14/03/2021 00:00

14/03/2021 00:00

19/09/2021

612/SG/2020

585/SG/2020

615/SG/2020

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

R$ 5.000,00

004/P/2020 –
CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA
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022/FMC/2020

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Pausa
Onírica”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 002/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 23 a 32 do processo
interno 606/SG/2020:
1- Realização de uma exposição online “Pausa Onírica – um encontro
entre sonhadores e criadores”, através do site pausaonirica.com, com
classificação etária livre e duração de 1 ano após seu lançamento.
2- Realização da live “Pausa Onírica – Sonho e Arte como aliados no
cultivo da autocriação”, que será transmitida através das plataformas
Instagram e Youtube. Seu público-alvo são jovens (maiores de 14 anos) e
adultos interessados em explorar as possibilidades do universo onírico e
suas relações com a arte, e terá duração de 90 minutos.
3- Realização da live “Como transformar uma ideia em um projeto
cultural?”, que será transmitida através da plataforma Google Meets,
tendo como público-alvo artistas, agentes, produtores culturais e demias
interessados no tema. A live terá duração de 90 minutos.
4- Realização da live de abertura da exposição onlie “Pausa Onírica”,
com duração de 90 minutos, sendo transmitida através das plataformas
Instagram e Youtube.

Outras

CELIA DA
CONCEIÇÃO
BARROS
PRODUÇÃO
CULTURAL

Outras

MARCOS
SANCHES
GONÇALVES

192.721.108-58

19/10/2020 00:00

19/05/2021 00:00

Outras

FABIO CECILIO
ALBA

285.615.788-23

14/10/2020 00:00

14/04/2021 00:00

12.307.506/0001-27

13/10/2020 00:00

13/03/2021 00:00

R$ 10.000,00

002/P/2020 –
ARTES VISUAIS

613/SG/2020

R$ 10.000,00

06/P/2020TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

607/SG/2020

R$ 15.000,00

001/P/2020 –
FMC AUDIOVISUAL

606/SG/2020

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Instituto
Marco de Dança”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 06/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá
executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I
– Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 11 a 36 do processo interno 613/SG/2020:

022/FMC/2020
(PRÊMIO)

023/FMC/2020

1. Realização de um Workshop online com duração de 02 horas, com
faixa etária de 12 anos. Dança Contemporânea com Alexandre Barranco
– Peridance Company – NY/EUA: “Descobrindo sua própria dança”;
2. Realização de um Workshop online para professores com Flávia
Burlini: “O despertar da criança na dança e plano de desenvolvimento
para um futuro promissor”;
3. Produção de um Podcast com duração de 01h30, onde será traçado a
linha histórica de atuação da instituição marco de dança;
4. Produção de um paralelo, onde será demonstrado as dificuldades de
gestão de uma associação, apresentando propostas de soluções para
superar os desafios e as maiores dificuldades enfrentadas.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Do
Documentário à Ficção, a Influência do Universo Rural nos Filmes de
Fábio Alba”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 001/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 15 a 23 do processo
interno 607/SG/2020:
1- Exibição de 4 filmes, com duração de 2 horas cada, que serão
transmitidos através das plataformas Youtube e Instagram.
2- Realização de um making of e um hangout após a exibição de cada
filme, com dois participantes deste, entre atores, atrizes, diretor de
fotografia, compositor de trilha sonora, etc.
3- Realização de um curso online de cinema, de forma gratuita e ao vivo.
Este será ministrado duas vezes na semana, com duração de duas horas
cada aula, totalizando 16 horas. O curso será exibido através da
plataforma Jitsi Meet e serão disponibilizadas 25 vagas exclusivas para
moradores de São José dos Campos.
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O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Santo de Casa: Dez
Anos de Chão e Lua”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº
004/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que
deverá executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do
anexo I – Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 10 a 26 do processo
interno 631/SG/2020:
023/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Realização de um álbum comemorativo em formato impresso e mídia
digital (PDF), apresentando as ações culturais e educativas realizadas, a
partir de imagens fotográficas e publicitárias. Serão desenvolvidas
temáticas vinculas à produção e reprodução cultural; mobilização social;
gestão participativa e sustentabilidade; difusão e valorização, destacando
em uma linha do tempo os fatos que marcaram a experiência cultural
vivida pelo grupo. Também será composto por uma mostra fotográfica
apresentando uma série de figuras de barro que integra o acervo do
Santo de Casa, em uma homenagem póstuma à memória de quatro
mestres figureiros. A publicação ficará disponível na internet.

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Púrpura –
A Busca Por Pequenos Respiros”, inscrito e aprovado por meio do edital
nº 002/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 15 a
26 do processo interno 605/SG/2020:
1- Realização de uma exposição virtual fotográfica de quadros poéticos
impressos em cianotipia e atravessados por técnicas híbridas
combinadas, com duração de 1 ano (até a aprovação final do projeto),
024/FMC/2020
através do site www.projetopurpura.wix.br.
2- Criação e publicação de um vídeo sobre o processo de criação das
imagens, com duração de 2 minutos, a ser transmitido através do site
www.projetopurpura.wix.br.
3- Realização de uma live com artistas e público interessados ensinando
e discutindo o processo da cianotipia e técnicas alternativas de impressão
fotográfica, com duração de 1h e 30 minutos, através de plataforma
digital.

024/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Artes Pretas,
Culturas Populares”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº
005/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que
deverá executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do
anexo I – Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 02 a 13 do processo
interno 627/SG/2020:

Outras

PÉRCILA MÁRCIA
DA SILVA

062.461.448-45

04/11/2020 00:00

04/05/2021 00:00

631/SG/2020

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

Outras

MELISSA RAHAL
DE CARVALHO

322.780.268-60

15/10/2020 00:00

15/05/2021 00:00

605/SG/2020

R$ 10.000,00

002/P/2020 –
ARTES VISUAIS

R$ 5.000,00

005/P/2020 –
DIVERSIDADE:
GÊNERO E
ETNIA

Outras

CARLA ALVES DE
213.917.978-17
CARVALHO YAHN

1. Realização de um festival de manifestações de Cultura Popular em
plataforma digital por meio de Lives na Fan Page (Facebook) do grupo
Angoleiros do Sertão SJC, com duração de quatro horas, formando
ambientes de visibilidade da cultura afro-brasileira, compartilhamento de
saberes e construção de redes entre expressões artísticas, grupos
culturais e população.
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025/FMC/2020

025/FMC/2020
(PRÊMIO)

026/FMC/2020

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Histórias
Passarinheiras”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 003/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 03 a 22 do processo
interno 595/SG/2020:
1- Produção do livro “Histórias Passarinheiras”, contendo 3 histórias
rimadas de autoria de Marcela Puppio e ilustração de Priscila Fernandes.
2- Realização de 4 apresentações de música e contação das histórias do
livro, com bate-papo com a autora e ilustradora deste, sendo duas dessas
apresentações com tradução em libras.
3- Distribuição de 2 exemplares do livro em todas as creches, escolas de
educação infantil e ensino fundamental da rede municipal de ensino,
bibliotecas públicas de São José dos Campos, Biblioteca Regional Poeta
Gomes, Biblioteca Solidária de São Francisco Xavier e Casas de Cultura
da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Outras

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Manobra da
Massa”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 004/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 02 a 14 do processo interno 632/SG/2020:

13/10/2020 00:00

13/09/2021 00:00

595/SG/2020

R$ 20.000,00

Outras

GLEIDNI ADRIANE
400.622.588-18
MACIEL DA SILVA

17/11/2020 00:00

17/05/2021

632/SG/2020

R$ 5.000,00

004/P/2020 CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

Outras

CESAR AUGUSTO
057.433.018-67
RAMOS

14/10/2020 00:00

14/05/2021 00:00

610/SG/2020

R$ 15.000,00

001/P/2020 –
FMC AUDIOVISUAL

1. Realização de 6 oficinas culturais, nas linguagens de artes de rua,
cultua urbana e digital com duração de 60 minutos;
2. Um videoclipe com duração de até 6 minutos;
3. Um vídeo documental, com duração de até 3 minutos, que contará com
imagens internas e externas, depoimentos, imagens de cobertura do
evento e atividades.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Rádio
Aguapé – 35 Anos Na Praça Cultura”, inscrito e aprovado por meio do
edital nº 001/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição
das atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 15
a 17 do processo interno 610/SG/2020:
1- Realização de um documentário, com duração de 37 minutos, com
depoimentos, fotos e vídeos, demonstrando o vínculo do movimento
cultural Rádio Aguapé com a história da cidade, desde 1985 até hoje.
Será transmitido por meio de plataformas digitais, mídias e portais
oficiais.
2- Realização de 4 Sarais virtuais, com convidados e colaboradores,
sendo transmitidos nas plataformas Youtube, Facebook e Instagram
através de lives.
3- Apresentação do E-book através de lives, e conversa com os
produtores por meio das redes sociais Youtube, Facebook e Instagram,
com duração de 30 minutos.

MARCELA SILVA
13.361.003/0001-00
PUPPIO

003/P/2020 –
PUBLICAÇÃO
DE OBRA
LITERÁRIA
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O presente Contrato tem por objeto a premiação do “XI Festa da
Consciência Negra”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº
005/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que
deverá executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do
anexo I – Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 04 a 09 do processo
interno 640/SG/2020:
026/FMC/2020
(PRÊMIO)

027/FMC/2020

1. Realização de 3 horas de programação artista e cultural aberta ao
público em formato online;
2. Realização de 1 produção audiovisual;
3. Realização de 3 artes de divulgação em plataforma digital, formato live
no Facebook do Grupo de Jongo Mistura da Raça.
4. Realização de ação de formação reunindo representantes de
movimentos e lideranças culturais e religiosas, gestores públicos e
população para diálogos em torno das conquistas e desafios da
população afro-brasileira na contemporaneidade.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Criando
Impacto Social com Documentários Audiovisuais”, inscrito e aprovado por
meio do edital nº 001/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, conforme
descrição das atividades a serem desenvolvidas de acordo com o
previsto às fls. 21 a 30 do processo interno 609/SG/2020:
1- Exibição de 06(seis) peças audiovisuais, de seis criadores de conteúdo
diferentes, na qual o audiovisual seja utilizado como forma de
transformação social. As exibições serão exclusivamente online, através
do Youtube e Facebook.
2- Criação de um curso online com duração de 5 horas sobre produção
de vídeos documentais, o qual será gratuito à população de São José dos
Campos, e ao fim do projeto terá seus direitos cedidos para a Fundação
Cultural Cassiano Ricardo.
3- Presença de intérprete de Libras nos vídeos exibidos.

Outras

RENATA
MARCELA DE
SOUZA OLIVEIRA

334.946.138-77

10/11/2020 00:00

10/02/2021

640/SG/2020

R$ 5.000,00

005/P/2020 –
DIVERSIDADE:
GÊNERO E
ETNIA

Outras

PEDRO
QUADROS
BORBA

359.204.688-82

14/10/2020 00:00

14/03/2021 00:00

609/SG/2020

R$ 15.000,00

001/P/2020 –
FMC AUDIOVISUAL

R$ 10.000,00

005/P/2020 –
DIVERSIDADE:
GÊNERO E
ETNIA

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Brasis”, inscrito e
aprovado por meio do Edital Nº 005/P/2020 do Fundo Municipal de
Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as atividades
descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I – Questionário e
Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de acordo com o
previsto às fls. 18 a 33 do processo interno 641/SG/2020:
027/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Gravação de 4 performances, com duração de aproximadamente 10
minutos cada, que contarão com depoimentos dos integrantes acerca de
como desenvolveram seu processo de criação. O registro das
apresentações será compilado em um único dia e disponibilizado para o
público por meio de mídias sociais.

Outras

CENTRO
DANDARA DE
PROMOTORAS 05.054.061/0001-55
LEGAIS
POPULARES

10/11/2020 00:00

10/07/2021

641/SG/2020

2. Realização de uma Live, com duração de aproximadamente 2 horas e
50 minutos, nomeada de Fórum Brasis, que contará com a exibição, para
o público em geral, das gravações que foram realizadas durante os
meses anteriores.
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028/FMC/2020

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Se Me
Deixasse Falar...”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 003/P/2020
do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a
serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 02 a 17 do
processo interno 630/SG/2020:
1- Realização de 4 encontros remotos mensais, chamados de “Roda de
Imersão”, pela plataforma Zoom para explorar trajetórias, fazer escrita
compartilhada e colidir as interseccionalidades de vida e existência, com
duração total de 120 minutos.
2- Realização de uma Oficina de Escrevivência, método de escrita
proposto pela escritora, que terá como público alvo artistas
independentes que ainda não tiveram acesso ao Fundo Municipal de
Cultura e outros editais, para socializar a árdua trajetória de acesso aos
mesmos. A oficina terá como objetivo dialogar com mais mulheres negras
para que estas compreendam a importância de se colocar como uma
Iyalodé. Será realizada por meio de videoconferência na plataforma
Zoom, com duração de 120 minutos.

Outras

LUCIANA
387.873.948-63
BRAUNA BATISTA

04/11/2020

04/07/2021 00:00

630/SG/2020

R$ 19.960,00

003/P/2020 –
PUBLICAÇÃO
DE OBRA
LITERÁRIA

R$ 10.000,00

006/P/2020 TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

R$ 10.000,00

06/P/2020 –
TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Roda De Viola Zé
Mira”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 006/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 03 a 06 do processo interno 644/SG/2020:
028/FMC/2020
(PRÊMIO)

029/FMC/2020

1. Produção de um registro escrito e ilustrado relatando a experiência da
Casa de Cultura Caipira Zé Mira na realização de várias atividades
desenvolvidas no local. A ideia é registrar a memória das ações culturais
idealizadas pelo Mestre Zé Mira e sua família, e que envolvem em sua
execução e manutenção de trabalhadores e mestres da cultura, como
músicos, locutores, produtores e agentes culturais. Reunirá material
fotográfico e de divulgação, acompanhados de textos informativos sobre
cada ação realizada no período indicado.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Proarquia
Sessions”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 006/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 02 a 08 do processo
interno 643/SG/2020:
1- Realização de registros audiovisuais, que serão amplamente
distribuídos nos meios digitais. Os vídeos terão duração de 3 minutos a 7
minutos, sendo o primeiro deles relatando a experiência e atuação
cultural da Casa Proarquia. O segundo será um episódio do “Proarquia
Session”, que irá conter a gravação de uma música autoral de uma banda
da região e também uma breve entrevista abordando a trajetória da
banda, sua percepção e relação com a cena joseense, o papel da Casa
Proarquia no fortalecimento do setor cultural do município e o que
imaginam para um futuro cultural e musical próspero.

Outras

INSTITUTO JOSÉ
06.037.743/0001-12
MIRA

Outras

LUCAS RABELLO
TRINDADE
PULICE

399.128.968-74
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029/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Dance em casa”,
inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 06/P/2020 do Fundo Municipal
de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as atividades
descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I – Questionário e
Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de acordo com o
previsto às fls. 02 a 03 do processo interno 646/SG/2020:

Outras

RONNIE ELIAS
DOS SANTOS

15.041.432/0001-18

12/11/2020 00:00

12/04/2021

646/SG/2020

R$ 10.000,00

006/P/2020 TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

R$ 10.000,00

006/P/2020 –
TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

R$ 10.000,00

006/P/2020 TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

R$ 20.000,00

003/P/2020 –
PUBLICAÇÃO
DE OBRA
LITERÁRIA

1. Realização de um registro escrito, por meio de material impresso e
encadernado e por meio digital, através de arquivo PDF, relatando a
experiência do espaço independente, e a atuação no município, incluindo
fotos e outros materiais que ilustrem a informação contida no registro e
print dos depoimentos das pessoas atendidas no espaço.
O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Núcleo
Educatho – Sede Mantiqueira”, inscrito e aprovado por meio do edital nº
006/P/2020 do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das
atividades a serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 17 a
19 do processo interno 645/SG/2020:
030/FMC/2020

030/FMC/2020
(PRÊMIO)

1- Gravação e produção de um vídeo-documentário, registrando a
atuação do Núcleo Educatho em suas diferentes vertentes: produção,
artística e pedagógica. O audiovisual, em formato de vídeo, terá cerca de
15 (quinze) minutos de duração, será divido em 3 (três) partes, com
duração de 5 (cinco) minutos cada, e disponibilizado nas plataformas do
Youtube, Facebook e Instagram. Ao final do projeto, os vídeos serão
disponibilizados para a Fundação Cultural Cassiano Ricardo.
O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Rede Independente
de Arte”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 006/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 03 a 09 do processo interno 648/SG/2020:

Outras

Outras

JULIANO
BARONE
BARAGATTI

LAION DO CARMO
SILVA

321.551.478-80

429.347.988/01

06/11/2020 00:00

11/11/2020 00:00

06/05/2021

11/06/2021 00:00

645/SG/2020

648/SG/2020

1. Realização de três encontros online (lives no Instagram, Facebook e
Youtube), onde artesãos, expositores, músicos, atores e outros tipos de
artistas divulgarão os seus trabalhos e realizarão apresentações. Os
encontros serão realizados mensalmente (1 vez por mês) com pelo
menos 1 artista por live e com a participação de no mínimo 10 pessoas.

031/FMC/2020

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Tempos
Tchapequara”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 003/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 25 a 33 do processo
interno 629/SG/2020:
1- Publicação da tiragem de 500 exemplares do livro Tempos
Tchapequara, que foca a memória afetiva de uma mulher em lugares
notáveis de sua existência, e publicação de mais 100 exemplares
confeccionados artesanalmente pela Thayla Barros;
2- Produção de um audiolivro, que terão como convidados 5
personalidades residentes em São José dos Campos, sendo
disponibilizado gratuitamente;
3- Realização de intervenção nos espaços E.E. Prof.º Juvenal Machado
de Araújo, Casa de Cultura Cine Santana, Casa de Cultura Chico Triste,
Casa de Cultura Flávio Craveiro, Casa de Cultura Tim Lopes, Centro
Cultural Clemente Gomes, Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, Ponto de
Cultura Jongo Mistura de Raça e Casa Coletiva.

Outras

MEIRE PEDROSO
DA SILVA

380.718.436-87
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031/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Seja Metamorfose”,
inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 006/P/2020 do Fundo Municipal
de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as atividades
descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I – Questionário e
Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de acordo com o
previsto às fls. 05 a 14 do processo interno 647/SG/2020:
1. Realização de um vídeo documentário contendo algumas entrevistas
com integrantes, frequentadores e alunos do espaço Quintal das
Borboletas, relatando suas experiências, inspirações e motivações
através da arte circense. Serão gravadas também algumas cenas das
movimentações corporais e expressões artísticas através da linguagem
circense. O vídeo será disponibilizado no YouTube, Facebook e
Instagram do espaço Quintal das Borboletas e terá duração de 5 a 15
minutos.

Outras

PAMELA YUMI
MUTA

332.416.098-71

16/11/2020 00:00

16/07/2021 00:00

647/SG/2020

R$ 10.000,00

006/P/2020 TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

Outras

NIVIA MARIA DA
CRUZ DE SOUSA

454.126.718-70

11/11/2020 00:00

11/05/2021

626/SG/2020

R$ 10.000,00

001/P/2020 –
FMC AUDIOVISUAL

Outras

AVA SOANI
LOURENÇO
BRANDÃO

R$ 5.000,00

005/P/2020 –
DIVERSIDADE:
GÊNERO E
ETNIA

2. Realização de um vídeo clipe gravado dentro do Espaço Quintal das
Borboletas, com uma performance artística da fundadora do espaço
Pamela Yumi Muta e trilha sonora do compositor Lucas Rabello Trindade
Pulice, ambas inéditas. Desta forma, criando alternativas em busca de
novos caminhos que levem esperança, alegria, leveza, beleza e
resiliência a todos os praticantes, frequentadores do espaço e
interessados nas artes circenses em geral. O vídeo clipe será
disponibilizado no YouTube, Facebook e Instagram do espaço Quintal
das Borboletas e terá duração de 3 a 5 minutos.

032/FMC/2020

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Maxadada
– 5 Anos de Ação”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 001/P/2020
do Fundo Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a
serem desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 18 a 31 do
processo interno 626/SG/2020:
1- Realização de 10 curadorias de obras audiovisuais do grupo Maxado e
convites a outras realizadoras e parceiras locais. Ao todo terá duração de
até 60 minutos, sendo disponibilizadas no canal do YouTube;
2- 10 exibições audiovisuais temáticas, com conteúdos autorais em torno
do cinema nacional independente e cenário artístico local de São José e
Vale do Paraíba. Terá duração de 30 a 60 minutos e serão
disponibilizadas no canal do YouTube, Fan Page (Facebook parceiras) e
Instagram;
3- Realização de 20 postagens para mídias sociais na Fan Page
(Facebook) do grupo Maxado, com conteúdos em rede semanal sobre
cinema, audiovisual, obras autorais, nacionais e festivais.

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “MULHERES”,
inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 005/P/2020 do Fundo Municipal
de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as atividades
descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I – Questionário e
Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de acordo com o
previsto às fls. 14 a 18 do processo interno 638/SG/2020:
032/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Realização de uma roda de conversa - bate papo inicial através da
plataforma Zoom ou Google Meet.
2. Ciclo de 15 aulas online (através da plataforma Zoom ou Google Meet)
3. Ciclo de 07 aulas online (através da plataforma Zoom ou Google Meet),
com poesias e trechos de livros – leitura dramática.
4. Criação de uma página na rede social Instagram para o
compartilhamento e trocas do material poético construído.

055.932.956-38
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13/11/2020 00:00

13/07/2021

638/SG/2020

Elaborado por DA/GC/AGP em 01/12/2020
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033/FMC/2020

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Ta Com
Versê!”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 003/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 15 a 26 do processo
interno 628/SG/2020:
1- Publicação de um livro de poemas que dialoga com os símbolos
internos expresso em palavras e permite explorar o campo criativo
conjunto, deixando fluir de ideias dar forma e sentido. O livro terá sua
versão impressa e um e-book e áudiobook a ser exibido através do site;
2- Realização de 2 saraus online ao vivo, com duração de 60 minutos,
onde haverá poesias com músicas e brincadeiras;
3- Realização de 3 intervenções com declamações poéticas, movimentos
corporais e musicais, sendo realizadas por vídeo ou em praças, com
duração de 10 minutos;
4- Uma oficina de escrita criativa por meio da plataforma Zoom ou na
biblioteca, com duração de 90 minutos, onde será passado algumas
técnicas de escrita brincantes para o público inscrito;
5- Uma sequência didática poética, onde será permitido preencher as
lacunas e participar do próprio modo do poema, com duração de 60
minutos;
6- Disponibilização pelas redes sociais e sites.

Outras

JULIE HELEN
415.889.688-63
CENTENO RAMOS

11/11/2020 00:00

11/07/2021 00:00

628/SG/2020

R$ 19.800,00

003/P/2020 –
PUBLICAÇÃO
DE OBRA
LITERÁRIA

R$ 5.000,00

005/P/2020 DIVERSIDADE:
GÊNERO E
ETNIA

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Kika”, inscrito e
aprovado por meio do Edital Nº 005/P/2020 do Fundo Municipal de
Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as atividades
descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I – Questionário e
Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de acordo com o
previsto às fls. 02 a 07 do processo interno 639/SG/2020:

033/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Realização de uma exposição online sobre a vida de Kika Medina com
fotos, cópias de matérias de jornais e vídeos. Conjuntamente com as
exposições ocorrerão palestras, abertas para toda a população.

Outras

MURILLO
MAGALHÃES
DINIZ

368.497.658-09

2. Oficinas sobre a cultura LGBTQIA+, onde os participantes aprenderão
sobre a cultura DragQueen e terão aulas de maquiagem, roupa e
performance. A oficina será realizada de forma online.

11/11/2020 00:00

11/06/2021

639/SG/2020

3. Realização de um Sarau online, através das redes sociais do projeto,
exclusivo com pessoas transexuais em comemoração aos 60 anos de
Kika Medina. Será aberto ao público em geral e contará com vídeos,
depoimentos, além de apresentação artística da Kika.
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034/FMC/2020

O presente Contrato tem por objeto a Contratação do Projeto “Eon e a
Pedra”, inscrito e aprovado por meio do edital nº 003/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, conforme descrição das atividades a serem
desenvolvidas de acordo com o previsto às fls. 15 a 19 do processo
interno 834/SG/2020:
1- Publicação de um livro ilustrado, nomeado de “Eon e a Pedra” e áudiobook de contação de histórias. Seu lançamento terá duração de 60
minutos, podendo ser realizado na Biblioteca Cassiano Ricardo ou de
forma online;
2- Realização de contação de histórias, com duração de 60 minutos,
sendo quatro delas realizadas de forma online e, caso haja possibilidade,
mais duas a serem realizadas de forma presencial;
3- Realização de um Sarau de Infância com músicas infantis, com
duração de 45 minutos, onde contará com a presença da convidada Brisa
Almeida;
4- Ação formativa e bate papo com educadores a respeito de educação
sistêmica, arquétipos e sustentabilidade. Terá duração de 50 minutos;
5- Realização de duas Oficinas culturais, com duração de 1 hora e 50
minutos.

Outras

IGOR
KOERMANDY
PEREIRA

Outras

RAQUEL
CRISTINA DE
LIMA

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Charlote na Roça”,
inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 004/P/2020 do Fundo Municipal
de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as atividades
descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I – Questionário e
Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de acordo com o
previsto às fls. 09 a 11 do processo interno 636/SG/2020:
034/FMC/2020
(PRÊMIO)

035/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Realização de um registro escrito (livro) com imagens e histórias reais,
coletadas durante as intervenções nas ruas, varandas e quintais das
pessoas. O material terá cerca de 16 páginas, com uma versão em
formato digital (e-book), que será distribuído principalmente em mídias
sociais (como Facebook e WhatsApp) e também terá versão física (cerca
de 6 unidades) a serem distribuídas em espaços de convívio comunitário
nos bairros rurais de São Francisco Xavier visitados pela Charlote.

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Choro Alado:
Nossas Aves”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 06/P/2020 do
Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá
executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I
– Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 10 a 18 do processo interno 684/SG/2020:
1. Realização de uma vivência musical com duração de cerca de 40
minutos ou uma hora, objetivando conhecer algumas aves brasileiras
representadas na música vocal e instrumental nacional. As imagens das
aves serão projetadas, e seu canto ouvido. Se destina a crianças de 6 a
10 anos, jovens de 11 a 17 anos, e adultos.
Para crianças de 6 a 10 anos, além da projeção audiovisual das aves, e
da execução musical, serão apresentados alguns bonecos de
compositores para ilustrar os principais instrumentistas. Elas também
receberão folhas impressas com imagens das aves para colorir e levar
para as suas casas.
Para os jovens e adultos, além da projeção audiovisual das aves, e da
execução musical, será realizado uma pequena trilha no espaço CAEB,
para observar com binóculos as espécies de aves que frequentam o
espaço.
2. Realização de uma contrapartida que será feita através de registro
escrito (impresso e encadernado, e por meio digital em PDF) contendo
fotos e links de acesso a vídeos registrados nas atividades.

Outras

RAQUEL DA
SILVA ARANHA

374.515.258-13

365.723.998-77

268.193.568-70
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19/11/2020 00:00

03/11/2020 00:00

13/11/2020 00:00

19/08/2021 00:00

03/08/2021 00:00

13/11/2021

834/SG/2020

636/SG/2020

684/SG/2020

R$ 19.700,00

003/P/2020 –
PUBLICAÇÃO
DE OBRA
LITERÁRIA

R$ 5.000,00

004/P/2020 –
CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

R$ 10.000,00

006/P/2020 TEMPORADA
EM ESPAÇOS
INDEPENDENTE
S

Elaborado por DA/GC/AGP em 01/12/2020

CONTRATOS FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Artes Mágicas na
Rua”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 004/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 09 a 11 do processo interno 633/SG/2020:
036/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Registro audiovisual sobre as artes de rua, apresentado a partir de
registros realizados durante a temporada do espetáculo “O sumiço do
mágico Abracadabrus” da Cia dos Homens de Palha em feiras livres de
São José dos Campos. O documentário apresentará a visão do
proponente sobre as Artes de Rua e sua relação estreita com o público
por meio de uma entrevista, mesclada com momentos das apresentações
do espetáculo e relato do público presente.

Outras

RODOLPHO
DESIDERA
PINOTTI

Outras

RICARDO
VERISSIMO
SALEM

328.611.218-66

20/11/2020 00:00

20/09/2021 00:00

633/SG/2020

R$ 5.000,00

004/P/2020 –
CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

R$ 5.000,00

004/P/2020 –
CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

R$ 5.000,00

004/P/2020 –
CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

O presente Contrato tem por objeto a premiação do Projeto “Mamulengo
na Praça”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 04/P/2020 do Fundo
Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as
atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I –
Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 08 a 14 do processo interno 637/SG/2020:

037/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Realização da circulação teatral do espetáculo “Solteira sim, sozinha
nunca”, com 03 (três) apresentações por praças e parques na cidade de
São José dos Campos;
2. Realização de 03 (três) sessões do bate papo intitulado cena aberta
sobre o teatro de mamulengos, para trocar impressões com o público;
3. Realização de um Webinar, seminário online sobre o teatro
mamulengos e o boneco como patrimônio imaterial na humanidade;
4. Criação de um Livreto digital como documento do processo do
espetáculo de mamulegngos “Solteira sim, sozinha nunca”, que trará
textos, fotos do processo, e registros de críticas recebidas ao longo da
circulação desses espetáculos em 9 anos.

217.702.588-50

13/11/2020 00:00

13/05/2021 00:00

637/SG/2020

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Projeto Semana da
consciência Negra”, inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 004/P/2020
do Fundo Municipal de Cultura, o proponente tem ciência que deverá
executar as atividades descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I
– Questionário e Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de
acordo com o previsto às fls. 10 a 13 do processo interno 635/SG/2020:
038/FMC/2020
(PRÊMIO)

1. Uma live em plataforma digital com conversas entre o Grupo de Jongo
Mistura da Raça e grupos de Cultura Popular que dialogam com Ponto de
Cultura e participam anualmente de Festa da Consciência Negra.

Outras

LAUDENÍ DE
SOUZA

678.644.817/87

17/11/2020 00:00

17/06/2021

635/SG/2020

2. Vídeo documental registrando as atividades, público e relacionando os
conhecimentos abordados nas entrevistas ao vivo disponibilizado em
mídias sociais.
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039/FMC/2020
(PRÊMIO)

O presente Contrato tem por objeto a premiação do “Projeto Nalua”,
inscrito e aprovado por meio do Edital Nº 004/P/2020 do Fundo Municipal
de Cultura, o proponente tem ciência que deverá executar as atividades
descritas no capitulo III – Contrapartida, do anexo I – Questionário e
Contrapartida, de seu projeto a serem desenvolvidas de acordo com o
previsto às fls. 02 a 04 e 31 do processo interno 634/SG/2020:
Outras
1. Oficina de montagem de domo geodésico;
2. Oficina de sólidos geodésico com a arquiteta Paula Giavarotto
FAU/USP;
3. Oficina de objetos sonoros (Ruídos Abertos) com o músico e pedagogo
André Ryuji Conservatório Santa Cecília /Pedagogia FEA/USP;
4. FanZine - MORANDO NALUA- com intervenção analógica do público.

DANIELA AKEMI
MURATA

350.192.568-97
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12/11/2020 00:00

12/06/2021

634/SG/2020

R$ 5.000,00

004/P/2020 –
CULTURAS
POPULARES
E/OU ARTES DE
RUA

Elaborado por DA/GC/AGP em 01/12/2020

