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LISTA DE CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS ATRAVÉS DO SUBSÍDIO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS 
CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC

Publicação Nº 2729141

 

 

 
 

Lista de Contrapartidas oferecidas através do subsídio mensal para manutenção de espaços Culturais – inciso II do art. 2º da Lei 
Federal14.017/2020 

O Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc em Caçador instituído pelo Decreto Municipal nº 8.884, de 24 de agosto de 2020, divulga lista dos espaços 
culturais que foram analisados em três lotes de análise de inscritos conforme Decreto Municipal nº 8.952, de 24 de setembro de 2020 e Instrução Normativa 
SMCET nº 01, de 16 de outubro de 2020 que regulamentam os recursos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir Blanc.  

O Comitê informa ainda que todos os inscritos passaram pela etapa de análise e verificação junto ao Banco de Dados Municipal e também pela 
comissão de homologação dos espaços constituída pelo Conselho Municipal de Cultural.  

Os  interessados  podem  acompanhar as publicações oficiais de todo o processo de homologação no site da Prefeitura Municipal de Caçador 
(www.cacador.sc.gov.br), na aba Aldir Blanc. 
 

PRIMEIRO LOTE (inciso I do artigo 9º da Instrução Normativa 01 SMCET, de 16 de outubro de 2020): 
 

Nº 
Protocolo 

Nome do espaço 
solicitante 

Porte Nome do 
representante 
legal 

      Valor Contrapartida 

001/2020 Associação Amigos da Música 
- AMIMU 

Grande Porte Anne Bortolini 4 Parcelas de 
10.000,00 Oferta de oficina de canto coral infanto-juvenil com a participação 

de até trinta integrantes, uma vez por semana, no período que 
durarem as parcelas do subsídio mensal (quatro meses) e oferta de 
uma oficina de canto coral sênior com a participação de até trinta 
integrantes, uma vez por semana, no período que durarem as 
parcelas do subsídio mensal (quatro meses), esta última deverá 
priorizar a participação de pessoas que participem do Programa de 
Atenção ao Idoso – PAI. As participações abrangidas pela 
contrapartida deverão ser gratuitas e desenvolvidas no espaço 
cultural do beneficiário. A contrapartida poderá prever a 
possibilidade no final do curso, de ser executado uma amostra 
cultural 

002/2020 Culturarte Produções Culturais 
LTDA ME 

Médio Porte Patrick Almeida 
Cavalheiro  

4 Parcelas de 
5.000,00 Realização de quatro recitais de música de câmara, sendo dois na 

região central, dando-se preferência pela Estação Cultura ou 
Museu do Contestado ou Parque Central, este último sendo cedido 
iluminação e sonorização pela Secretaria de Cultura, Turismo e 
Esporte caso seja realizado ao ar livre, uma na Estação Cidadania 
do bairro Martello e outra em alguma linha do interior com local a 
ser definido pelo beneficiário. Os recitais deverão ter entrada franca 
e conter a divulgação realizada pelo beneficiário e pela Secretaria, 
assim como estabelece a Lei Aldir Blanc 

003/2020 Academia Caçadorense de 
Música – ACM Pequeno Porte Shirley Almeida 

Cavalheiro 

3 Parcelas de 
3.000 Mapeamento de músicos da cidade de Caçador contendo dados 

cadastrais e breve histórico. O mapeamento deve ser apresentado 
em formato digital (arquivo pdf) e ainda em uma versão impressa 
para a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. O mapeamento 
poderá ter categorias de atividades, tais como: músico performer, 
músico professor, músico multi-instrumentista; 

004/2020 Iracilda Luiza Zamprônio 
Sorgatto (Ateliê Joseane 
Sorgato) 

Pequeno Porte Joseane Sorgatto 3 Parcelas de 
3.000 Realização de três turmas mensais de curso rápido de pintura, 

voltadas para 15 (quinze) participantes, de preferência mulheres do 
Programa de Atenção à Mulher – PAM, sendo aulas semanais em 
turma, com quinze mulheres no primeiro mês, quinze outras 
mulheres no segundo mês e quinze outras mulheres no terceiro 
mês. O foco do curso deverá oportunizar que as atividades 
aprendidas sejam replicadas e multiplicadas nas ações do PAM e 
na vida das participantes, estimulando a formação de novas 
artistas; 

005/2020 PNP Sul LTDA (Cine Lumine) Grande Porte Gilberto Luis Busnardo 4 Parcelas de 
10.000,00 Oferta de sessões de cinema com filmes adequados e 

classificação indicativa adequada para crianças da rede municipal 
e estadual de ensino. O beneficiário deverá contatar as escolas 
indicadas para levarem turmas ao cinema e deverá apresentar a 
lista das escolas para a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte 
antes da execução, a fim de validar e verificar a necessidade de 
disposição de transporte aos alunos. Também deverá ser 
priorizadas turmas de escolas distantes, tais como o distrito de 
Taquara Verde. Ao todo deverão ser comprovadas as quantidades 
de ingressos condizentes com o valor de mercado (meia entrada) 
que totalizem o montante da contrapartida estipulada acima. A 
contrapartida também deverá ser comprovada com declarações 
emitidas pelos responsáveis das escolas municipais ou estaduais; 

006/2020 Planet Dance Sonorização Médio Porte Clodoelcio Luiz Perico 4 Parcelas de 
5.000,00 Realização de sonorização e iluminação de quatro eventos 

culturais de porte médio e/ou pequeno que deverão ser validados 
pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo 

007/2020 Cia de Artes Vento Negro Médio Porte João Paulo Almeida 4 Parcelas de 
5.000,00 Realização de seis apresentação teatrais com montagens no 

território de abrangência da Secretaria de Assistência Social de 
Caçador, (2 Cras Norte, 2 Cras Martello, 2 Cras Central – Taquara 
Verde) 

008/2020 Associação Confraria do Rock Pequeno Porte Diogo Lemos 3 Parcelas de 
3.000 1 apresentação na Estação Ferroviária e 1 Apresentação na 

Estação Cidadania. 
 

SEGUNDO LOTE (inciso II do artigo 9º da Instrução Normativa 01 SMCET, de 16 de outubro de 2020): 
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Nº 
Protocolo 

Nome do espaço 
solicitante 

Porte Nome do 
representante 
legal 

      Valor Resultado e Contrapartida 

009/2020 FGAK - EMUVI Microempresa Juliano de Lima            - Resultado: Indeferido conforme § Art. 7ª da IN 01/2020 
SMCET. 
 

010/2020 Lumiar Criações Artísticas Microempresa Lucinei Xavier Paes              - Resultado: Indeferido conforme § 3 Art. 2 da IN 01/2020 
SMCET. 

011/2020 Lucinei Xavier Paes Coletivo Cultural Lucinei Xavier Paes  3 Parcelas de 
3.000 Resultado: Oficina de formação de contação de história para 

Professores, com total de 30 horas/aula. Local a ser definido 
juntamente com a Secretaria de Cultura Esporte e Turismo. 

012/2020 CTG Porteira do 
Contestado 

Associação  João Otavio Pontes 3 Parcelas de 
3.000 Resultado: Curso de Danças Tradicionalistas para 12 casais, 

com idade acima de 18 anos, e o mínimo de 8 (oito) encontros. 
013/2020 Diego Pires Play Kids  Microempreende

dor Individual 
Diego Pires 1 Parcela de 

5.000 Resultado: Elaboração e entrega do portfólio fotografico 
turistico e cultural de caçador, contendo fotos artisitcas de 
patrimonios culturais, pontos naturais, tais como: cachoeiras, 
arvores centenarias, belezas naturais, e ainda disponibilizar os 
arquivos em alta resolução e os direitos de uso graituitamente 
e por tempo inderterminado ao poder publico municipal. o 
beneficiario devera discutir plano de execução do portfólio 
fotografico, antes de sua realização com a diretoria de cultura, 
que podera contar com o apoio da diretoria de turismo, caso 
necessário. 

014/2020 Coletivo Chica Pelega Coletivo Cultural Danielli Finau Correa 1 Parcela de 
5.000 Resultado: Realizar uma oficina de camisetas em tecnica tye 

day shibori, com no mínimo 20 camisetas disponibilizadas 
gratuitamente, incluindo materiais necessários, local de 
realização no céu martello. 

015/2020 Associação das Artesas Associação Lenita             -   Resultado Indeferido  conforme § 2 Art 3 IN 01/2020 SMCET, 
§ 1 Art. 4, §3 Art. 11 

016/2020 Cine Clube Curucaca Coletivo Cultural Igor Manfroid 
Espindola 

1 Parcela de 
5.000 Resultado: Projeção de filmes com classificação indicativa 

adequada ao público de 10 (dez) escolas públicas, sendo uma 
delas no Distrito de Taquara Verde e as demais serão 
selecionadas juntamente com a Secretaria de Cultura Esporte 
e Turismo. 

017/2020 Digital Som e Canal Top 
do Laço 

Microempreende
dor Individual 

Beatriz Oliveira            - Resultado Indeferido conforme§ 3 Art. 2 da IN 01/2020 
SMCET. 

018/2020 Primeira Trupe 
Caçadorense 

Coletivo Cultural Felipe Meira 1 Parcela de 
5.000 Resultado: Incentivo a apreciação da arte circense através de 

apresentações itinerantes com três apresentações em escolas 
públicas e uma apresentação no Museu Antropológico. Datas 
a serem definidas com a Secretaria de Cultura, Esporte e 
Turismo. 

019/2020 Francis Lee Figueiredo e 
Silva 

Coletivo Cultural Francis Lee            - Resultado Indeferido conforme o § 2 Art 3 IN 01/2020 SMCET. 

020/2020 Seiva Microempreende
dor Individual 

Deivianne Ferreira 
Velho 

 1 Parcela de 
5.000 Resultado: Produção de material audio visual sobre o setor 

cultural de caçador, (publico e privado). (100h) a ser acordado 
com a secretaria a minutagem do material, o roteiro/script, o 
formato (videio instituicional, ou documentário) a técnica e 
outros elementos. 

021/2020 Grupo de Teatro Amador 
Temporá de Caçador 

Associação Adilson José 
Panatta 

    4 Parcelas 
de 5.000,00 Resultado: Serão realizadas 2 oficinas de teatro presenciais 

com carga horária de 15h cada, com local a ser definido 
juntamente a Secretaria de Cultura Esporte e Turismo e 2 
apresentações teatrais sendo: 1 no assentamento Hermino 
Gonçalves e 1 na região central. 

 
 TERCEIRO LOTE (inciso III do artigo 9º da Instrução Normativa 01 SMCET, de 16 de outubro de 2020): 

Nº 
Protocolo 

Nome do espaço 
solicitante 

Porte Nome do 
representante 
legal 

      Valor Contrapartida 

022/2020 Seiva Microempreende
dor Individdual 

Deivianne Ferreira 
Velho 

          - Indeferido conforme § 3 
Art. 2 da IN 01/2020 
SMCET. 

 
 

023/2020 Messala Rossi Canalli Microempresa Messala Rossi 
Canali 

1 Parcela de 
5.000 Resultado: Será realizado um evento cultural de diversão para 

o público infantil do Distrito de Taquara Verde contendo ao 
menos 1 brinquedo inflável, com monitores e pintura facial. 
Com data a ser definida após o período da pandemia, 
juntamente com a Secretaria de Cultura Esporte e Turismo. 

 

 


