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PREFE rTUR>-\ AAU f C2 lPAL DE

LAURO DE FREITAS

TERMO DE S0LIC1TACA0 DE CONTRATACAO DIRETA

Lauro de Freitas, 29 Janeiro de2018.

A Excelcntissima Senhora
Moema Gramacho
Prefeita Municipal

No uso das atribuÿoes de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa

Excelencia autorize a abertura de procedimento administrative de contrata9ao
direta, nos termos da legisla9ao em vigor, com o seguinte objetivo e descrÿao

dos servi90s a serem executados. Salientamos a importancia do procedimento

ora instaurado, por ser o mesmo condi9§o para a abertura e segmento do

respectivo processo administrative.

Objeto: Celebragao do Termo de Patrodnio com a ASSOCIAQAO
CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS, CNPJ

14.813.180/0001-85, para a realiza9§o do desfile do blocos carnavalescos,

COROAS DE SANTO AMARO, JEEPE, JACARE SOLTEIRO, SUNGA FEST,

MADRUGUEIROS DE PIJAMAS, TUDO IGUAL, JUNTOS E MISTURADOS, MISTO

QUENTE, AS METRALHADAS, VEM PRA CA, JEGUINHO, PODEROSAS, XYLOLO,

ARRASTAO DO SAMBA, AFOXE FILHOS DA AFRICA, AGUA DURA E SOM NA

MALA, no carnaval de Lauro de Freitas, nos dias 9,10,11e 12 Fevereiro.

Justificativa da Contrata9ao do Servi9o: Tendo em vista a fomenta9ao e difusao
cultural, bem como a promo9ao do lluxo turistico na realiza9§o, apoio e

promo9ao de festas populares, e eventos diversos, apoio e realiza9ao de
atividades que estao na tradi9ao do seu povoe tambem na realiza9ao de eventos

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Estrada do Coco, Km7,5, TerminalTun'stico M3e Mirinha de Portao, s/n,
Port3o-Lauro de Freitas - BA

Telefone: (71) 3369 9212 / 3369 9296 / 3369 9210/ 3369 9297
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constantes no Calendario Cultural. A realizagao do carnaval visa resgatar a

tradigao dos camavais antigos com marchinhas, e artistas locais, visando o

fortalecimento da cultura e a geragao de renda na cidade, se consolidando
tambem como uma alternativa segura e confortavel de brincar com a familia, .

sendo assim, a Administragao Municipal, considera essencial a realizagao do

CARNAVAL 2018 DE LAURO DE FREITAS.

Atenciosamentl

iisjios SantosMa

Secretario de Culhira e Turismo

AUTORIZO, dar inicio ao processo

administrative de contratagao direta(dispensa

de licitagao).

ENCAMINHE-SE ao Coordenador de Compras

para providencias imediatas.

CUMPRA-SE dando ciencia.

C.ii)
Moema Grkjriacho

PrefeitdMunictpal

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Estrada do Coco, Km7,5, Terminal Turistico M5e Mirinha de Portao, s/n,
Portao-Lauro de Freitas - BA

Telefone: (71) 3369 9212 / 3369 9296 / 3369 9210 / 3369 9297
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SOLICITACAO DE DESPESA E CONTRATAÿAO \

Dados do Solicitante. - ---.1il- -----
Secretaria Municipal do Cultura c Turisnio

Departam&nto dc Licitagdes e Contralos

Manoul Carlos dos Santos

Secretaria:

Oepartamento:

Nome do Requisitante:

Cargo/Fungao:
3369-9210y9211Secretario Telefone:

( ) Vinculado {X )Funtlo Municipal de Cultura 00( ) Tesouro c* CanvfinioFonte de Recurso (Tesouro, Convenio, etc.}: ( J Tesouro ( ) Convenio

Objeto a ser adquirido ou contratado

Celebraÿao doTermo de Patrocinio com a ASSOCIAÿAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS, CNPJ 14.813.180/0001-85,

representante do blocos carnavalescos, COROAS DE SANTO AMARO, JEEPE, JACARE SOLTEIRO, SUNGA FEST, MADRUGUEIROS DE PIJAMAS, TUDO JGUAL,

JUNTOS E MISTURADOS, MISTO QUENTE, AS METRALHADAS, VEM PRA CA, JEGUINIIO, PODEROSAS, XYLOL6, ARRASTAO DO SAMBA, AFOXE FILHOS DA

AFRICA, AGUA DURA E SOM NA MALA, para realizafao do desfile dos blocos no Carnaval 2018 em Lauro de Freitas, nos dias 09,10,11e 12 de Fevereiro.

DescrifSo da Despesa Solicitada
Quanti
dado

Valor.
Unitario

Detalhamcnto

' Celebrafao do Termo de Patrocinio com a ASSOCIAgAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO |

DE FREITAS, CNPJ 14,813,180/0001-8S, representante do blocos carnavalescos, COROAS DE SANTO AMARO,

JEEPE, JACARE SOLTEIRO, SUNGA FEST, MADRUGUEIROS DE PIJAMAS, TUDO 1GUAL, JUNTOS E MISTURADOS,

MISTO QUENTE, AS METRALHADAS, VEM PRA CA, JEGUINHO, PODEROSAS, XYLOL0, ARRASTAO DO SAMBA,

AFOXE FILHOS DA AFRICA, AGUA DURA E SOM NA MALA, para realizafao do desfile dos blocos no Carnaval

2018 em Lauro de Freitas, nos dias 09,10,11e 12 de Fevereiro.

Valor TotalItem

1 200.000,00 200.000,00i

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

TOTAL: 200.000,00

Justlficatlva (sucinta)

Tendo cm vista a fomentafao e difusao cultural, bem como a promofao do fluxo turistico na realizafao, apoio e promofao de festas populares, e eventos

diversos , inclusive institucionais, apoio e realizafao ds; atividades que estao nn tradifao do sen povo e tanrbem na realizafao de eventos constantes no

, ’'io Cultural , consideramos essentia! a rcalizAfJo do carnaval. O Cmnaval visa resfialar a tradif an dos carnavais amigos com marchinhas, c artistas
loÿ—Y visando o fortalecimento da cultura e a gerafiio de renda na ridarie, se consolidadndo tambem conic) unia alterrwliva seguia e confprtavel de

brincar com a famtlia, sendo assim, a AdministrafSo Municipal, consider.) essencial a realizafao do CARNAVAL 2018 DE LAURO DE FRFITAS.

XFluxograma de Aprovapao:

)
Solicitante

Solicitado apos observada a Leglslagao Publica e os procedimentos instituidos pola UR

Secretarib(a)

ao, autoriaamos a sutuapao deste

processo e o seu erfcaminhi&mento a Cÿordcnagqo de Qompras
para providendas e tramites proccdimentate.

De acordo com a policf

y

:>mQ
ElisarigelA SAutos Sousa f

pras-Mat. 6929-3

t»

itySanlosManof mi

°i ,Tsr Sec iio(a)

|lauro de Freitas/Ba, Lauro do Frcitas/Da, yf _/

\
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LAURO DE FREITASgifs

Setor/Unidade requisitante: Secretaria de Cultura e Turismo
Objeto: Celebragao do Termo de Patrocinio com a ASSOCIAÿAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO
CENTRO DE LAURO DE FREITAS, CNPJ 14.813.180/0001-85, representante do blocos carnavalescos,
COROAS DE SANTO AMARO, JEEPE, JACARE SOLTEIRO, SUNGA FEST, MADRUGUEIROS DE PIJAMAS,

TUDO IGUAL, JUNTOS E MISTURADOS, MISTO QUENTE, AS METRALHADAS, VEM PRA CA, JEGUINHO,

PODEROSAS, XYLOLO, ARRASTAO DO SAMBA, AFOXE FILHOS DA AFRICA, AGUA DURA E SOM NA

MALA, para realizagao do desfile dos blocos no Carnaval 2018 em Lauro de Freitas, nos dias
09,10,11e 12 de Fevereiro. Inexigibilidade de Contratagao, conforme art. 25, inciso III, da Lei n° 8.666/93.

TERMO DE REFERENCE

1. Da Justificativa de aquisigao/contratagao de servigo
Celebragao do Termo de Patrocinio com a ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE

LAURO DE FREITAS, CNPJ 14.813.180/0001-85, representante do blocos carnavalescos, COROAS DE

SANTO AMARO, JEEPE, JACARE SOLTEIRO, SUNGA FEST, MADRUGUEIROS DE PIJAMAS, TUDO IGUAL,

JUNTOS E MISTURADOS, MISTO QUENTE, AS METRALHADAS, VEM PRA CA, JEGUINHO, PODEROSAS,

XYLOLO, ARRASTAO DO SAMBA, AFOXE FILHOS DA AFRICA, AGUA DURA E SOM NA MALA, para

realizagao do desfile dos blocos no Carnaval 2018 em Lauro de Freitas, nos dias 09,10,11e 12 de

Fevereiro.

2. Da Especificagao

Celebragao do Termo de Patrocinio com a ASSOCIAÿAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE

LAURO DE FREITAS, CNPJ 14.813.180/0001-85, representante do blocos carnavalescos, COROAS DE

SANTO AMARO, JEEPE, JACARE SOLTEIRO, SUNGA FEST, MADRUGUEIROS DE PIJAMAS, TUDO IGUAL,

JUNTOS E MISTURADOS, MISTO QUENTE, AS METRALHADAS, VEM PRA CA, JEGUINHO, PODEROSAS,

XYLOLO, ARRASTAO DO SAMBA, AFOXE FILHOS DA AFRICA, AGUA DURA E SOM NA MALA, para

realizagao do desfile dos blocos no Carnaval 2018 em Lauro de Freitas, nos dias 09,10,11e 12 de

Fevereiro.

2.1 Definigao e detalhamento dos servigos apresentagao artistica:

• 3. Dos Prazos e da Entrega

0s servigos deverao ser iniciados a partir do recebimento da Ordem de Servigos expedida pela Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, e executado nos dias 09,10,11 e 12 de Fevereiro de 2018, na forma
preconizada pelo conforme art. 25, inciso III, da Lei n° 8.666/93.V!G£NCIA DO CONTRATO:60 DIAS

1
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LAURO DE FREITAS
4. Documentos a serem apresentados juntamente com a proposta de pregos:

• prova de inscrigao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);

• prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

• prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

• prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

• prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituldos por lei.

• prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho

5. Deveres da Contratada

5.1. Apresentagao do Show em data e horario previamente combinado.

5.2. A contratada assumira total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados a pessoas e ao
patrimonio do Municipio de Laura de
Freitas, quando comprovadamente tenha ocorrido por negligencia e/ou inabilidade de seus funcionarios, esta
promovera a quern de direito o ressarcimento dos danos, quando da execugao dos servigos;

5.3 A contratada assumira total responsabilidade pela execugao e cumprimento dos prazos e garantias do
contrato;

6. Deveres da Contratante

6.1 Proporcionar as condigdes necessarias para a realizagao do servigo, bem como a indicagao dos locais a
serem efetuados os referidos servigos deste Termo de Referenda, de acordo com as normas Municipals;

6.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos prestados que estejam em desacordo com as especificagoes
tecnicas anteriormente apresentadas;

6.3 Efetuar o pagamento apos a apresentagao da fatura/NF pela Contratada nas condigdes estipuladas no
contrato;

6.4. Nomear servidores para fiscalizagao dos servigos e gestao do Contrato.

7. Procedimentos de Fiscalizagao e Gerenciamento do Contrato

Loydtonio da Conceigao
Cargo: Diretor de divisao
Mat. 68957

2
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LAURO DE FREITAS

8. Orgamento Estimado
Ite Unidade de

Medida
Valor

Unitario
Descrigao Qtde

m

200.000,
1 Un 01

00
Celebragao do Termo de Patrodnio

ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO

CENTRO DE LAURO DE FREITAS, CNPJ

14.813.180/0001-85,

carnavalescos, COROAS DE SANTO AMARO, JEEPE,

JACARE SOLTEIRO, SUNGA FEST, MADRUGUEIROS DE

PIJAMAS, TUDO IGUAL, JUNTOS E MISTURADOS,

MISTO QUENTE, AS METRALHADAS, VEM PRA CA,

JEGUINHO, PODEROSAS, XYLOLO, ARRASTAO DO

SAMBA, AFOXE FILHOS DA AFRICA, AGUA DURA E

SOM NA MALA, para realizagao do desfile dos blocos
no Carnaval 2018 em Lauro de Freitas, nos dias

09,10,11 e 12 de Fevereiro.

com a

representante do blocos

Lauro de Freitas, 29 de Janeiro de 2018.

Elisangela Sahtiÿouÿa
Gestora de Compras e CoQtratagao

Matricula 69ÿ9-3

m

S

Manoel CarlosTlos S;

itaiio
Afesinatÿ

3
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gift LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Lauro de Freitas, 5 de feverciro de 2018.

Ao

GAPRE

Exlma. Sr. Mocma Isabel Passos Gramacho

Prefeita

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar o patrocinio da ASOCIA(pAO

CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS, que representa

com exclusividade os blocos Carnavalescos COROA DE SANTO AMARO, JEEPE, JACARE

SOLTE1RO, SUNGA FEST, MADRUGUEIROS DE PIJAMA, TUDO IGUAL, JUNTOS E

MISTURADOS, MISTO QUENTE, AS METRALHADAS, VEM PRA CA, JEGUINHO,

PODEROSAS, XYLOLO, ARRASTAO DO SAMBA, AFOXE DA AFRICA, AGUA DURA E

SOM NA MALA, para realizar desflles no Carnaval de Lauro de Freitas de 9, 10, 11 c 12 de

fevereiro, evento constante no calendario oficial de manifestaÿoes culturais do municipio, que

fomenta o fluxo turistico local.

A escolha da associaÿao mencionada ocorreu eis que e a unica entidade regular e

representante de quantitativo significativo, isto e, dezessete blocos locals associados, dos quais

dezesseis irao desfilar, expondo a cultura do Carnaval desta Municipalidade.

E notavel o reconhecimento dos referidos blocos, que carregam simbolos, tradiÿoes e

informaÿoes que muito caracterizam a produÿao laurofreitense e ha anos participant dos

desfiles no Carnaval.

O patrocinio da Associaÿao dara suporte aos desfiles dos blocos, gerando visibilidade nas

diversas midias para o Municipio, alem de atrair turistas para a Cidadc.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Endercÿo: Estrada do Coco, km 7, 5, Terminal Turistico Mae Mirinha de Portao s/n.

Bairro: Portao - CEP: 42-700-000 Lauro de Freitas - BA Tel.3369-9210/9296
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
Portanto, ha intcressc publico na contrataÿao dos blocos cm referenda que sc materializa na

neccssidade deste Municipio fomentar praticas culturais dessa naturcza, cm vista o

imperativo constitucional dc que o Estado garantira e apoiara a valoriza9ao e a difusao das

manifestaÿocs culturais, conformc insculpido no art. 215 da Constituÿao Federal de 1988.

Quanto ao valor proposto, em atcn9ao ao piano de trabalho apresentado e diantc da

proximidade do Carnaval e de scr notado que os valores solicitados sao compativeis com o

mcrcado, portanto, reconhecemos como justa a importancia dc 200.000,00 ( duzcntos mil

reais).

Por fim, cstc Orgao solicita, ainda, que sejam observados os imperatives constantes da Lei

municipal de n° 1457/2011 na celebra9ao do contrato, nao sendo permitido que os blocos

reproduzam em suas aprcscnta9oes musicas que, desvalorizem, incentivem a violencia ou

exponham as mulhercs a situa9ao dc constrangimento, ou que contcnham manifcsta9oes de

homofobia, di.scriminavao racial ou apologia ao uso dc drogas ilicitas e violencia.

Sem mais para o momento, reitcramos os nossos votos de cstima c aprc90.

Atenciosamcnte,

\

LA;

MANOEL CAR] SANTOS CARLUCIIO

Sccretario Municipal de Cultura c Turismo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Endere9o: Estrada do Coco, km 7, 5, Terminal Turistico Mae Mirinha de Portao s/n.
Bairro: Portao - CEP: 42-700-000 Lauro de Freitas - BA Tel.3369-9210/9296
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Setor/Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Objeto: Celebragao do Termo de Patrodnio com a ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE
FREITAS, CNPJ 14.813.180/0001-85, representante do blocos carnavalescos, COROAS DE SANTO AMARO, JEEPI:, JACARE
SOLTEIRO, SUNGA FEST, MADRUGUEIROS DE PIJAMAS, TUDO IGUAL, JUNTOS E MISTURADOS, MISTO QUENTE, AS

METRALHADAS, VEM PRA CA, JEGUINHO, PODEROSAS, XYLOLO, ARRASTAO DO SAMBA, AFOX£ FILHOS DA AFRICA, AGUA
DURA E SOM NA MALA, para realizagao do desfile dos blocos no Carnaval 2018 em Lauro de Freitas, nos dias 09,10,11 e

12 de Fevereiro.

FundamentagSo de contratagao: Inexigibilidade de Contratagao, conforme art. 25, inciso III, da Lei n° 8.666/93.

FISCALIZAQAO DO CONTRATO

Declaro que serei responsavel pela fiscalizagao do contrato originado por este processo, acompanhando sua execugao e adotando os
procedimentos que se fizerem necessarios para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as clausulas do instrumento e disposigoes
legais que regulam a materia.

Unidade: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo . Enderego Estrada do Coco, Km 7,5, Terminal Turistico Mae Mirinha de Port§o

Servidor Responsavel iLoydtonio da ConceigSo dos Santos .
Cargo/Fungao: : Diretor de Divisao

Matricula:68.957
Fone para contato: (71)3369-9210
Fax: ()_
E-mail: admrh.secult@gmail.com

_
___

1 —
Fiscal do Contrato - Loyatonio oa Conceigao dos Santos

Lauro de Freitas/Ba, 29 de Janeiro de 2018.



If24/01f201a Compravante sis inscs-igao 6 sis Situagao Cadastral

Comprovante de Inscriqao e de Situagao Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificagao da Pessoa Juridica e. se houver quatquer divergencia. providencie junto a
RFB a sua atualizagao cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURlDICA

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO
CADASTRAL

tr.i'.li KO !H IN5CHIQAO
14.813.180/0001-35
MATRIZ

HAIA l/f AHl RT JKA

23/11/2011

NOML L’.H-ULTARIAL

ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS

OO i'HTABELFt'.IMENTO iNOVE DE FANTASIA)

ASSOCIACAO CARNAVALESCA DO CENTRO DE LAURO D EEFREITAS

C'JOIOO E DESCKigA'JDA ATIVIDAOE ECONClMICA PRINCIPAL

93.29-8-99 - Outras atividades de recreagao e lazer nao especificadas anteriormente

{ AlGO i WSCKtCAOOAS ATIVWADFS FCONpMICAS SECLINDARIAS

pTdo informada

CODIGOi ULSCRigAO l)A NA'UKt /A MRlDtCA

399-9 - Associagao Privada_
1iTViRAOOLRO NIIMERO

329
COMPLEMENT)

R ALFREDO AGOSTINHO DE DEUS

RAiRHn.ms rmio

CENTRO
r.- 1' MUNICIIMO

LAURO DE FREITAS
k.i

42.700-000 BA

EMURrcn F'.LXTRONICCI
cacauabreu@i9.c0m.br

rn rroNC

(71) 9918-5387 / (71) 9918-5387

BN"F FEOERAtlVO RESPONSAVEL ,EFR)

SITiJAyA . ...AOASTRAl

ATIVA
DA*A SA SITUAgAU CADASTRAL

23/11/2011

WO> IVO !.|( Si iOAyAO CADAPTKA.

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUAgA'J ESPECIAL

******** *** *****

V

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n“ 1 634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 24/01/2018 as 14:54:06 (data e hora de Brasilia). Pagina 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradeee a sua \ isita. Para intormagoes sobrc polilica de privaeidade e uso,

ttps ./www.receila.la/enda.gov.br/Pesso3jiwidica/CNPJ/cnp!reva/Cnp|reva_Cr)mp»oyante.asp 1/1



MINISTERIO DA FAZENDA

f Secretaria da Receita Federal do Brasil
'A, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA
DA UNlAO

Nome: ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS
CNPJ: 14.813.180/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a crdditos tributaries administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscripdes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os drgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no cimbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas ’a1 a 'd1 do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitapao desta certidao esta condicionada a verificapao de sua autenticidade na Internet, nos
enderepos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ds 18:20:14 do dia 02/02/2018 <hora e data de Brasilia>.
Vdilida atd 01/08/2018.
Codigo de controle da certidao: F7AE.5DBA.83DF.E10B
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

1/1
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Certificado dc Rcgularidadc do KGTS - CRI

i

Inscrigao:
Razao SocialrASSOCiACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CE

Enderego:

14813180/0001-35

R ALFREDO AGOSTINHO DE DEUS / CENTRO / FEIRA DE
SANTANA / BA / 42700-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuigao que the confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contributes e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade: 16/01/2018 a 14/02/2018

Certificate Numero: 2018011614344020818570

Informagao obtida em 17/01/2018, as 11:53:12.

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https -//ww stye caixa gov Dr/Lrrpresa ;Crf-'Crf/F-geCTSlmprimtrPapel <isp ‘VAKPessodMatt!/ z ?64;’998&VARfJes$na- * 299#&VARUf=BA&V 1.M



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
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•i. ' 1 31c -::e ; ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO

DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS),

14.813 .180/0001-35, NAO CONSTA
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lb
(,<>VKK\() DO ESTADO DA BAHIA Fmissao: 24 01. 20 IX 14:13

SEC RETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributaries

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo

Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N". 20180232873

HA/AO SOCIAL

\\vx\\\\\\\x\\\vx\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v

IKSCHICAO "STADUAl CNPJ

111.481.318/0001-35

Fica certificado que nao constam. ate a presente data, pendencies de responsabilidade da pessoa fisica ou |uridica acima

identificada. relativas aos tributes administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de ddbitos, inclusive os mscritos na Divida
Ativa. de competencia da Procuradoria Gerai do Estado. ressaivado o diretto da Fazenda Publica ao Estado da Bania

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 24/01/2018. conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias. contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentagao corijunta do cartao original de inscngao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerlo da Fazenda,

I’.iuiiu ! <L I Kelt a ipi



1A

»''jggg PREFEiTURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

*ecrTn“ da CafMdaCcordenagao Tributary

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS MUNICiPAIS E DA
DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CADASTRO MOBILIARIO

Certidao passada em cumprimento ao dospacho
do (a) Sr R) Diretor (a) do Dcpartamonto do
Receita e Arrecadacao. datada cm 24 012018.
sob procosso do nu .

Gertificamos para os devidos fins de direito. que ate a presento data a Pessoa Fisica . jundica

ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS, mscrila
CPF MF ou CNPJ/MF sob o n::. 14813180000135. cncontra-se quite com os tributes iriunioipais
teferontes a inscricao municipal n 10012864.
Fica rcssalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa. quaisquor debitor;

quo venham a ser apurados postenormonte. conforme estabeleco o art. 301. §T;. da Lei n,:. 1.572,2015

do Codigo Tributario o de Rendas do Municipio de Lauro dc Freitas.

no

Certidao Emitida via WEB

Nada mais para constar. em firmeza de quo eu. . lavrei a presento em 24 01,2018 11:31:34. a qual vai

asssmada e confcrida por mim. enccrrada u subscrita polo Dirotor do Deparlamunto de Receita i*

Anecadacao.

Codigo dc Controle: 376607000025024420180124
Emitida via Internet, as 11:31:33 hs, do dia 24 0 1 20 18
Validade: 90 dias.

OBSERVAQAO:
• A aceitacao dcsta certidao esta condicionada a venficacao do sua aulenticidade na internet, no
ondorcco: http;..sola/ iaurgdofreitas.b; t.<jov.br:
- Qualquer rasura ou emenda invalidara estc documento.



Acesso a informaÿao Participe Servigos Legislaÿao CanaisBRASIL

PQFW

r-§»Recerta Federal
CERTIDAO

Confirmagao de Autenticidade das Certidoes

Resultado da Confirmaqao de Autenticidade da Certidao

CNPJ : 14.813.180/0001-35

Data da Emissao : 02/02/2018

Hora da Emissao : 18:20:14

Codigo de Controle da Certidao : F7AE.5DBA.83DF.E10B

Tipo da Certidao : Negativa

Certidao Negativa emitida em 02/02/2018, com validade ate 01/08/2018.

Pagina Anterior
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j Historico do Empregador
Ajuda

:: Historico do Empregador

0 Historico do Empregador apresenta os registros das CRF coneedidos
nos uitimes 24 meses, bem como a situacoo de regulandade apurada na
vigencia da Circular CAIXA 204/2001 - de 08 de Janeiro a 22 de abrii de
2001.

Inscri$ao: 1481.3180/0001-35
Razao Social; ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CE

. v'."l O'.-:'.!”
i ":i

16/01/2018

28/12/2017

09/12/201?

20/11/2017

01/11/2017

13/10/2017

24/09/20 17

05/09/2017

17/08/20i7

16/01/2018 14/02/2018 20180.1 16143440208.18570

26/01/2018 2017122812511146907650

a

28/12/2017 a

09/ 3 2/2.017 a 07/0:1/2018 2017120913251500374774

20/11/2017 a 19/12/2017 2017U2003323484235587

01/11/2017 a 30/11/2017 2017110.106085465312430

13/10/2017 <j 11/1.1/2.017 2017101306185068740820

24/09/2017 a 23/10/2017 2017092405512006684730

05/09/2017 a 04/10/2017 20170905062501.72907635

17/08/2017 15/09/2017 201708170701242.5034764a

29/07/2017

10/07/2017

21/06/2017

29/07/2017 a 27/08/2017 20 1 7072907092695915174

10/07/2017 a 08/08/2017 2017071005385313919620

21/06/2017 a 20/07/2017 2017062105334159501579

02/06/2017 a 01/07/2017 2017060205525844038317

14/05/2017 a 12/06/2017 2017051406292334798450

25/04/2017 a 24/05/201.7 2017042505454063864290

06/04/2017 a 05/05/2017 201704060.5132625069525

18/03/2017 a 16/04/2017 2017031804590378917490

27/02/2017 a 28/03/2017 2017022703560314565956

08/02/2017 a 09/03/205 7 20.17020806094723076480

20/01/2017 a 18/02/2017 2017012006483989561.122

01/01/2017 a 30/01/2017 20 17010104482356761049

13/12/2016 3 11/01/2017 2016121304122856299069

02/06/2017

14/05/2017

25/04/2017

06/04/2017

18/03/2017

27/02/2017

08/02/2017

20/01/2017

01/01/201.7

13/12/2016

24/11/2016 2.4/11/2016 a 23/12/2016 2016112404401935561131

05/11/2016 a 04/12/2016 2016110504052749992435

17/3 0/2016 a 5 5/11/201.6 201610:1706460015380995

28/09/2016 a 27/10/2016 2016092804325554897942

09/09/2016 a 08/10/2016 2016090904143863605435

19/09/2016 2016082 1 06271889600403

02/08/2016 a 31/06/2016 201608020341 3662794880

05/11/2016

1 7/10/2016

28/09/2016

09/09/2016

21/08/2016

02/08/20 * 6

1 4/07/20 16

21/08/20 1 6 a

14/07/2016 a

25/06/2016 a

12/08/2016 2016071405043732173698

24/07/2016 201606250502056934477325/06/2016

06/06/2016

18/05/2016

29/04/2016

06/06/2016 a 05/07/2016 2016060604291619319739

18/05/2016 a 16/06/20:16 2016051804252368613620

29/04/2016 a 28/05/2016 2016042904302856285384



1.0/04/2016
22/03/2016

21/03/2016

10/04/2016 a 09/05/2016 2016041006215623969532

22/03/2016 a 20/04/2016 2016032201233120039160

21/03/2016 a 19/04/2016 2016032120164858656669

29/02/2016 a 29/03/2016 2016022910182439422058

10/02/2016 a 10/03/2016 20X6021002213456949802

29/02/2016

10/02/2016

Resultado da consults em 05/02/5018 as 1.3:12:10

a Duvidas mais Frequentes

O uso destas informacoes para os tins previstos em iei deve ser precedido
do veriftcaqao de autenticidade no site da Caixa: www.catxa.gov.br

71



Emissao: 05/02/2018 12:50._*v

v :V* ili

It

GOVERJNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

Certidao N°: 20180232873

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:

RAZAO SOCIAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INSCRIQAO ESTADUAL CNPJ

01.48l.3l8/0tMll-35

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,

EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 24/01/2018 VALIDA ATE 25/03/2018

Pagina l tic l RelCciiidaoAulcnticidLide.rpt



'IPiir PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASo Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administrasao Tributaria
Divisao de Divida AtivaLAURODE

FREITAS

COMPROVANTE DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA

Lauro de Freitas - Ba,05 de fevereiro de 2018

N° Certidao:

lnscri?ao:
Contribuinte:

189/2018

10012864

ASSOCIAQAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREIT/

Data de Emissao: 24/01/2018

Data de Validade: 24/04/2018

Codigo de Validagao: 376607000025024420180124

Codigo de validaÿao de emissao de Certidao Negativa ratificado via Web - http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br



J?Poder Judiciario da Un&o

TRIBUNAL DE RTSTHÿA DO DISTRITO FEDERAt E DOS TERRrTORIOSTJDFT

CERTIDAO NEGATTVA DE DISTRIBUIQA0(AQ6ES DE FALENCIAS E RECUPERAQOES JUDICIAL)

1“ e 2* Instances

CERTIFICAMOS que, apds consulta aos registros eletr6nicos de distnbuigSo de agoes de
faldncias e recuperagdes judidais disponiveis at6 18/12/2017, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE
FREITAS
14 813.180/0001-35

OBSERVAQOES:
a) Os dados de identificagao s3o de responsabilidade do solicrtante da certidoio, devendo a titulandade ser conferida
p ’'T interessado e pelo destrnatano
bp* autenticidade devera ser conftrmada no site do TJDFT (www.tjdftjus.br), informando-se o numero do selo digital de
seguranga impresso.
c) A certidao sera emitida de acordo com as informagbes inseridas no banco de dados. Em caso de exibigao de
processos com dados desatualizados, o interessado devera requerer a atualizagbo junto ao juizo ou 6rgao julgador
d) A certidao sera negativa quando n§o for possivel a individualizagao dos processos por carbncia de dados do Poder
Judicidrio (artigo 8°, § 2° da Resolugio 121/CNJ).
e) A certidao civel contempla agbes civeis, execugbes frscais, execugoes e insolvencies cn/is, falbncias, recuperagoes
judicials, recuperagbes extrajudidais, inventarios, interdigbes, tutelas e curatelas A certidao criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execugbes penais. Demais informagbes sobre o conteudo
das certidoes. consular em www.Qdft.jus.br, CkjadSos, Certidao de Nada Consta, Tipos de Certidao.
0 A certidao civel atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
g) Cumprindo medida prevista no artigo 26 do Codigo Penal, sentenga nSo transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela internet em 19/12/2017
Data da ultima atualizagio do banco de dados: 18/12/2017
Selo digital de seguranga 2017.CTD.9SIN.VTF5.3BV8.7AUJ.3YAX

*T VALIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***
w

19/12/2017 18:02:58Pigina 1 de 1

NUCER -Nucleo de Emissio da Certidtes do TJDFT
F6rum da Brasilia Milton Sebasttio Barbosa, Prapa Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B -TArrao.

Brasilia -OF
Hortrio de Atend!mento: 7h is 19h, de segunda a sexta4eira, exceto fenados.



00292632125/01/2018

I PODER JUDIClARIO
TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDAO ESTADU AL

AQOES CIVEIS - PESSOA JURIDICA - 1° GRAU

CERTIDAO N°: 002926321 FOLHA: 1/1

A autenticldade desta certidao podera ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiga
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuigoes de feitos clveis do Estado da Bahia.
anteriores a data de 25/01/2018, verifiquei NADA CONSTAR em nome de

ASSOCIAgAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS, portador do CNPJ
14.813.180/0001-35, estabelecida na RUA ALFREDO AGOSTINHO DE DEUS, N° 329 , CENTRO, CEP:
42700-000, Lauro De Freitas - BA. ******+*************#*************#***********#**************************************

Os dados informados sao de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser confenda pelo
interessado e/ou destinatario. Esta certidao abrange as agoes das Varas de Familia, incluindo as que versam
sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Publico, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Ptiblica
Municipal e Estadual.

Certifico finalniente que o valor de RS 15 30 foi pago atraves do DAJ (Oocumento de Arrecadagao
Judiciaria).

Esta certidao foi emitida pela internet e sua validade e de 30 dias a partir da data de sua emissao. Apos
esta data sera necessdria a emissao de uma nova certidao.

Salvador quinta-feira. 25 de jane-rp de 20"8

002926321
PEDIDO N°:
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ALVARA \ O 5921 / 2017

LiCENQA DE LOCALIZAQAO E DE FUNCIONAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RAZAO SOCIAL

ASSOC’IACAO CARNAVAI.KSCA K ClI!URAL DO C'KNTKO !)J I Al RO
L)L i Ri ll AS

NOME FANTASIA

iSSOC / 1C CARNAI ALESCA E CL I.Tl RAT DO CENTRO DE /.

LOCALIZAQAO
of .; !i.i i:/:i>o.n,()M!\ii()ni: />/ÿ! s v:V

CEX/RO i..into to: /ÿ oi:ij /.s a. i miin

CGA CiMPJ iNSCRSQAO IMOBiLIARIA

/ / M I»'hi- 1.'

c°cc'NCODiGO DE ATiVIDADE ,CL> o

.'•"ÿimC' IS.SIH I l( 7I/..S ( /A \ Hi /’( IN. ( 7 /./ / /71/s / /)< c ./( /OX.US /' //:

3
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OBSERVAQOES E/OU RESTRIQOES
Set'S ! IS IDA1)1 kl ( HI V AM !ÿ I.A/I K.

OHs. : I OI As H) AO I SI At iO\ \Ml Nil l: A I SII'KIS A DISI'Ol ! )| : si'Ai O I'AK \ INIA! il)\ SMI Mo 1'Ri J|‘l >Kc 'll i\ \\

S I H-Si \NI) \ f ;i RAD \ i*! i O

I \ i i-U li'IO D \ A I IS IDADI . SI Mini Ni'KI Ss.SMl M i . I’KOllillHI O ISO DO IWsSl lo 1 ( \ | \ I'l 111 U'A 1' \ii \ is'D. ]IM

\ I Id \< \ 1'OD! k \ SI ;<

( SS.N.Sl )A ( AS(Mill l|(HAM I K.S.NS 1 1)K\( )s H SK \ O I N K HIM! DO IMOS II
i Iill l I Al SO III VI !( i I OS.

S so I’ODIKA HAS I K lil'NO I >1 i’lSVA', I MKif! Si.'So Di. Sill I I os I M I'koi’l )Ki OI S ol'| |*t )MS,AS3 f.SlSSK

i KANSIOKM IS \ S i/IMI \\( A.

A (iriKAl SO DI ( AK( I S ! DISi AKO.S i H S I |< S si K III SI l/.SD S \ S SKI S IMiK'VS Do iSiOSII. Si'll \\ IS I)j

S I II S I OS DI. I’l DI I \! ) i'l IK i'l . I M

IIOKAHIOS DI HAiXO i li Ml DO ( KAI Soil. \ I INI D1 OAK ANI IK Oil NAi ) IISIS I’Ri IDi/O I' SK \ O I IDS! I 1,0. I Oi \l
;i i.H AMO \ I.M So! \!

I KHANS: S I \IDH SO Di ,.)l Al Oi I K < OSHN-I SI.SO S 1st SI NS 1‘ SIS.SDI \l I NHSN S 111 \: I HMD l)S Kl sI'H IIS S

I si Kl MU S oi Si J.S Si I'l »K I i

Di St SiI NI Si SO ! DO Ml JO of iNslKI Ml-Slo Dl SUM I ! Si So. SIND.S i.U'l I (K SII/SHO i SI SKI Ss Di
! K l.M!Mii I’KIS Sill I. Hi A St II I I \ S

AN SI Isl HAS! SD \ \ S ! I I MINK I!' SI I 'ÿ 'Mr.. DO \| \ \R.s Di I'l Hi il ID St >i . VI K SS'i S D! HKO< '! SSO i sl‘i t II !( Oi I
!’ Si , SMi.N III D SS

Ki SI’I ( USAS I ANAS. iiOI'SMO SIMISsSODI I’Ol t I NTIS: \ SO si- K SO I'l KMi Iit > SS \ I IS ID SI )i S t.H I Kl-Si II I SI

I ,I Hi II I il At I A 1 Ml ISII KIO S

i of si INI IK \ Oi R SNDt i I R SNslOk No I1 SKA ( is IMi )S 1 IS I ', SI \R|i is Do 1 \ 1 iIKM ) iSII DI S I O DO tSIOS I I I SI

Ki l.ll AMO So |I l \() DI I’l SSOAS i

I.M/SS \ (): /y /_’ hi; I \1AI) WE: 2! tij AH \

Codiijo do AuUmticidadc: 7-1064

Documento emitido via int&nvit o tfuvora so validadu MO vndcrcgo: http:/fsofaÿ.Uiurodc(i'oitas.ba.(juv.l>r.

MANTER A FIX ADO EM LOCAL VISIVEL



r2y .I/201& lnt:e.rnet BankiNg....CAIXa

CAIXA
Extrato por peri'odo

Cliente: ASSOCIACAO CARNAVALESCA C C LF

Conta: 2022 / 003 / 00004169-6

24/01/2018 - 13:58Data:

Mes: Janeiro/2018

Peri'odo: 24 - 24

Extrato

HistoricoData Mov. Nr. Doc. Valor Saldo

000000 SALDO ANTERIOR 0,00 56,00 C

5AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492

uvidorta: 0800 725 7474
Wielp Desk CAIXA: 0800 726 0104

hl)ps:'7in!en,iRlb3nkinp.raixa.qov.hr/SilBC;imprirnff_f»yijr)Rno.'io prncfts*a?MnDalainicto~24.:01/?018&hdnDataF!na|-24/0'l/?018

raiiKr'»„n™i«. ,.«•> nntiortn r<iom.>KsnÿhiIriD4tali'iK:io-24:01'20l8&l:dnDa!arin;3l=24.01/2018
1/1
1/1»i. -t.- ,'inJ



3/*>

CAI\A Contrato de Relacionamento - Contratapao de
Produtos e Servipos Pessoa Juridica

Grau de sigilo

# Publico

Pelo presente instrument e por meio da(s) “Ficha(s) Cadastral (is)”, “Cartao(oes) de
Assinaturas” e “Clausulas Gerais das Condipoes de Abertura Movimentapao e
Encerramento de Contas, das Condipoes de contratapao/utilizapao de Produtos e
Servipos - Pessoa Juridica", partes integrantes deste, a CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, instituipSo financeira sob a forma de Empresa Publica, criada pelo Decreto-
Lei N° 759/69, de 12 de agosto de 1969, regendo-se pelo Estatuto atualmente vigente,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Banc£rio Sul,
Quadra 4, Lotes 3/4, CEP 70092-900, Brasilia/DF e Superintendence Regional neste
Estado, por seu representante legal que ao final assina, daqui por diante designada
simplesmente CAIXA, e a($) pessoa(s) abaixo identificada(s) doravante denominada(s)
CLIENTE(S), ao final assinado, tern entre si firmada a abertura de conta corrente e/ou
conta poupanpa, doravante denominado “Conta”, bem como a contratapao dos demais
produtos e servipos disponibilizados pela CAIXA por meio deste instrumento:

wI- IDENTIFICAQAO DA PESSOA JURIDICA

Razao Social

ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO
DE LAURO DE FREITAS

CNPJ

14.813.180/0001-35

!Nome Fantasia

ASSOCIACAO CARNAVALESCA DO CENTR

Natureza Juridica

3999 - ASSOCIACAO

l PRIVADA_
Codigo da Atividade Principal - CNAE

9329899-OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER
NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de Constituipao

23/11/2011

II - ENDEREQO / TELEFONE / ENDEREQO ELETR6NICO
Logradouro | ALFREDO AGOSTINHO DE DEUS

]R |N°. I 329 IComplementoTipo

L Cidade |LAURO DE FREITAS

lDDD/Telefone 1(71)8801
|UF l BA |CEP (42700000

lE-mail (*) ( isahiassampaio73@hormail.com-8814

III - FATURAMENTO MEDIO MENSAL DOS ULTIMOS DOZE (12) MESES

lFaturamento M6dio Mensal j-R$ 0,00._ -X
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CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

CAPITULOI

V
Da denominaÿao, sede e prazo de duraÿao.

Art.l° Sob a denominaqao e identificaÿEo da “ACCCE LF” Associaÿao Carnavalesca e Cultural do

Centro de Lauro de Freitas e instituida uma Sociedade Civil, com personalidade juridica, sem fins

economicos, sede foro no Municlpio de Lauro de Freitas, sede provisoria na Praqa Alfredo Agostinho

de Deus, N°. 329, Centro, Lauro de Freitas / BA-CEP: 42700000, com prazo de digaySo
indeterminado, sem numero fixo de socios que reger-se a pela disposÿao do presente estatutoÿÿ"

Art.2° No desenvolvimento de suas atividades a “Associaqao Carnavalesca e Cultural do Centro de

Lauro de Freitas” observara os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,

economicidade e da efici6ncia e nao fara qualquer discriminaÿo de ra9a, cor, genero ou religiSo.

Paragrafo primeiro - A “Associa9ao Carnavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas” dedica as

suas atividades por meios de execuqilo direta de projeto, programas ou pianos de a96es, por meios de

doaqoes de recursos humanos e financeiros ou a prestaqao de servÿos intermediaries de apoio a outras\ÿ

organiza9oes sem fins economicos e a orgaos do setor publico que atuam em areas afins e doaqdes.

|

Paragrafo Segundo - As fiiia9des e contratos serSo de acordo com este estatuto e nao podera conter

disposi95es que contrariem o mesmo.

0/c
CAPITULOII

a -TtDas Finalidades
• <qyfrj

Art.3° A Associaqao Carnavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas tern como finalidades: :

a) Promover o desenvolvimento do ser humano atraves de realiza9ao de projetos artisticos e cultural

com a9Ses dirigidas a sua valoriza93o;

b) Desenvolver um laboratdrio de pesquisa e treinamento para formaq&o, quafifica9ao e

aperfei9oamento de Atores Bailarinos, que atuem mqjÿiplicadores dos conceitos e principios

da Antropologia Teatral; 'ÿ0?'

W

v\r
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ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÿAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO

CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

c) Propor e desenvolver projetos que viabilizem as apresentasoes de espet&culos teatrais e

realizafSes de oficina de arte em localidades que tenham poucas oportunidades de acesso as

atividades culturais;

d) Integrates as artes Plasticas, o Teatro, a Expressao Corporal, possibilitando assim o contato com

diversas formas de expressao criativas e verdadeiras;

e) Criar oportunidades para discussSo temas relacionados ao todo da Arte Dan$a pintura, teatro,

Ritmo e etc.;

f) Formar e desenvolver seres autonomos que possam exercer plenamente a sua cidadania.

g) Trabalhar com exerclcios respiratorios, consciencia do corpo, visualiza9ao criativa, alongamentos,

posturas corporais, ligaÿSo da tenÿo flsica e emocional, auto-massagens,desenvoivimento

pessoais, dinamica e expressao corporal;

h) Cumprir e fazer cumprir este estatuto, atos oficiais ,leis vigentes no Brasil ,no que couber,bem

como zelar pela disciplina na pratica da Arte;

i) Estudar, pesquisar e as manifestaÿoes culturais da regiao

j) Manter o intercambio com institutes congeneres do Municlpio ou Estado ou de outros

k) Conscientizar os socios participantes da Associa93o dos seus deveres e valores; Lz.
1) Desenvolver em cada participantes seja ator dan9arino ou bailarino o senso criticocomo ser x

pensante e atuante na sua comunidade;

m) Elaborar projetos em parceria com organises govemamentais e n3o governamentais para a

auto-sustenta9ao da institui9ao;

n) Manter o intercambio com instituÿao congeneres do Municlpio ou Estado ou de outros Paises;

o) Contribuir para o resgate da identidade da auto-estima dos jovens em situa93o critica pessoal e

social, estimulando-as para uma vivencia de cidadania consciente e participativa;

\\
V

\ V
vNSJ

f\

M-
p) Promover o congra9amento da comunidade atraves da pratica de atividades culturais e artlsticas;

q) Incrementar a cultura flsica, intelectual, moral e clvica dos associados, especialmente da

juventude;

r) Promover o congra9amentos com outras agremia95es visando o entrosamento entre os associados e

a comunidade atraves da pratica de atividades culturais, artlsticas da comunidade e Municlpio;

s) Fomento de a9oes que contribuam para manter viva a membria cultural popular relacionada co

A

fn

os usos, costumes e tradtes da diversidade cultuÿf brasileira, promo93o da arte e cultura, defesa

e conserva93o do patrimonio hist6rico e artlstkÿ'

*
J-Jpÿ 2
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ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO

CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

t) Promofao da etica, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores

universais;

u) Estudos e pesquisas, desenvolvimentos de tecnologias altemativas, produÿao-.e divulgaÿao de ,

informa?6es e conhecimentos tecnicos e cientificos que digam respeito W atividades

supramencionadas.
:

:'v,,

Art. 4°: Associate* Camavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas nao remuneram sob

qualquer forma os cargos da sua diretoria e do conselho fiscal bem como as atividades dos seus

socios, cujas atuapoes s2o inteiramente gratuitas. ,

Paragrafo Unico- AssociafSo Camavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas nSo terSo carater

ou filiafao politica partidaria de qualquer natureza.

)V. ' V

CAPITULOIII

if
Das insignias:

Art. 5°: A Associa9ao Camavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas tem como simbolo uma

arvore inserida num circulo seguido do nome ACCCELF como a seguir: -ÿz

a) a arvore inserida no circulo nas cores: Verde (C:100, M:0, Y:100, K:50), Verde (C:25, M:0, Y:100,

K:0), Laranja (C:0, M:60, Y:100, K:0)

b) Corpo do Texto: Fonte Franklin Gothic Mediun Condensada, na cor Verde (C:100, M:0, Y:100,

K:50).

c) Os uniformes terSo as mesmas cores do simbolo , conterSo o escudo de uma drvore inserida num

circulo seguido do nome ACCCELF nas camisas e a marca de patrocinadores se houver, podendo

variar em modelos aprovados pela Diretoria. V

Art. 6°: A Associaijao Camavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas e constituida deN
numeros ilimitados de socios sem distinfao de sexo, nacionalidade ou rafa, juridicamente

'V

capaz e que se disponham a envidar esfor90ÿÿraÿromover o desenvolvimento do ser humano

nas seguintes categorias:
2 OTS

a) Fundadores; h
7

• :r 3

\

0 J’



3>

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÿAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO

CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

b) Contribuintes;

c) Honorarios;

d) Benemeritos; V

Art. 7°: Sao considerados sdcios fundadores aqueles que assinaram a Ata de FundafSo e participaram

dos atos constitutivos da lnstitui?ao.

Art. 8°: Sao socios contribuintes os que forem admitidos apos a aprova55o do presente Estatuto.

Art. 9°: S2o socios honorarios aqueles que preste algum servifo ou exerÿam atividades com frequencia

de 70 % de participa9ao a Entidade.

Art. 10°: Sao sdcios benemeritos, todas as pessoas que prestem relevantes servifos a entidade ou lhe

faÿam doa9ao de valores ou importancia para manuten9ao da institui9ao racx-

Paragrafo Unico: A proposta para admissao de socios benemeritos devera ser assinada por 02 (dois)

socios no minirno e encaminhada a Diretoria que decidira a respeito, com aprova9ao da maioria, ou

seja, metade mais urn.

J
0$

w N

Art. 11°: Podera associar-se a Entidade qualquer pessoa interessada na defesa dos direitos da

instituÿSo, em consciencia com a disposÿSo do presente Estatuto.

Art. 12°: Somente os socios fundadores estarao em pleno gozo de votar e ser votado.

CAPITULOIV

01Dos direitos e deveres dos sdcios

AArt. 13°: S3o direitos dos associados

a) Participar com as respectivas familias os eventos promovidos pela Entidade, desde que estejam em

pleno gozo de seus direitos sociais;

b) Participar das Assembleia Gerais, discutir , votar e ser para o cargo de diretoria ou

qualquer outra fun9ao dentro da estrutura da sociedadeÿ

as dependencia da aÿs9taa9&) Qÿm

V
y

c) Solicitar a diretoria acesso

Associa9iio;

o assinar aos documentos da3*

y'>
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MiAitiuaunAL UA ASSULIAÿAU LAKINAVALtSCA E CULTURAL DU

CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

d) Defender-se quando da aplicagiio de algumas penalidades e recorrer dentro de 15 dias d

Assembldia Geral;

e) Desliga-se da Entidade a qualquer tempo devendo para isso enviar uma carta a Diretoria

informando sua decisSo;

f) Propor temario para Assembleia Geral.

Paragrafo unico: os associados e voluntaries nSo terSo vlnculos trabalhista, ficando assim sem

diretdria a qualquer remuneragSo.

Art. 14°: sao deveres dos associados

lw a) Presta seu concurso, moral, intelectual e materias, bem como sua contribuigao fmanceira a

InstituigSo;

b) Cumprir as disposigdes desde Estatuto e dos regulares;

c) Desempenhar fielmente as fungdes para as quais foram eleitos, nomeados designados;

d) Zelar pelo nome, bens materias e benfeitores da Erttidade;

e) Contribuir mensalmente para a manutengao da entidade.

f) Comunicar a diretoria da associagSo suas mudangas domiciliares;

g) Cooperar no sentido de engrandecer e bem conceituar a AssociagSo perante a sociedade em geral;

h) Integra-se ao esplrito, objetivo e proposito da associagSo, colaborando efetivamente para

realizagSo de seus objetivos. /

)

¥

Art. 15°: das penalidades: O s6cio que infringir a disposigSo deste Estatuto ficara sujeito de acoi

com a natureza, as seguintes penalidades: /
!

/

A?1) Advertencia

2) SuspensSo

3) Afastamento

/

Art.16°: A pena de advertencia sera aplicada pelo presidente sempre que for necessdrio.

Art. 17°: A pena de suspensao sera aplicada por escrito presidente e/ou vice-presidente. \ NDr

' A
Art.l8°: Serao afastados do quadro da associagao, mediante assembleia Geral com a

presenga da maioria absoluta dos socios fundadores e conÿiÿmtÿÿsÿdcigs que:

& 5

A

J
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ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO

CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

a) Deixar de pagar suas mensalidades por inais de 120 dias sem motivo justificavel;

b) Apresentar documentos falsos ou falsificados, visando qualquer beneficio determinad6,pelo grupo;

c) Recorrer a poderes estranhos ao grupo (exceto ao judiciario) Para solucionar qualquer pendencia

com administra9ao;

d) Envolver a AssociafSo em negocio escusa, no caso de ma fd devidamente comprovada;

e) Nao restituir ou indenizar dentro do prazo de 30(trinta) dias a conta do dia que for notificado

objetos ou bens da associaÿao que se encontrarem sem seu poder, ou tenha sido por si extraviado;

f) Praticar atos atentatdrios a moral e ao decoro. ///\

CAPITULO V

2-Do patrimonio

12O v,v
Art. 19°: O patrimonio da instituifdo sera constituido: a]rr

' va) Pelos bens de sua propriedade;

b) Pelo auxilio, doaÿSes ou subven5des provenientes de qualquer entidade publica ou particular,

nacional ou estrangeira;

c) Pelas contributes dos associados estabelecidas anualmente pela Assembleia Geral;

d) Pelas receitas provenientes das presta9des de servÿos, tais como eventos e etc. w i.

Art.20°; A receita da instituto sera constituida de mensalidade, subven9oes e contributes que serSo

revertidas exclusividades pra as despesa ou necessidades da propria AssoctSo.

l
\

i
i

c
CAPITULO VI

Dos poderes da instituto
v\
\

Art.21°: A Assoctao Camavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas terao como orgao de

dire9§io: Assembleia Geral, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal if
Paragrafo Unico: A Assoctao Camavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas n3o distribuem VV

entre seus s6cios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais,\\
excedentes operacionais, brutos ou llquidos, dividendos, bonificacoes participa9oes ou parcelas de seu

w
w,

JSSk>•
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ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURALDO

CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

:

patrimonio, auferidos mediante o exercicio das suas atividades e os aplica na consecuÿao do seu

objetivo social.

Art. 22: A Assembleia Geral, org3o soberano da Entidade, com poderes irrestrito e amplos de decis2o

sobre quaisquer assuntos da entidade, sera constituida de todos os sdcios fundadores e contribuintes .

que estejam do seu objetivo social.
).

Art.23: A Assembleia Geral reunir-se a ordinariamente mediante a convoca9§o da diretoria com pelo

menos 05(cinco) dias de antecedencia, atraves de edital de convoca?5o afixado na sociedade, em locaL_, /
visivel ou traves de correspondencias dirigidas aos associados.

/
§1° A Assembleia Geral Ordin£ria Deliberara em primeira convoca9So, com a presen9a minima de

3/4(tres quartos) dos sdcios, caso n2o seja atingido este numero, o presidente convocard uma segunda

ReuniSo a se realizar 30(trinta) minutos depois, com 1/4 (um quarto) dos associados , nSo sendo

atingido este serd marcada uma nova assembleia para no maximo sete dias apos.

!

§2° A Assembleia Geral Extraordinario deliberara em primeira convoca9ao com a presen9a minima de

2/3 (dois ter9o) dos socios, caso nao seja atingido este numero o presidente convocara uma segunda

reuniao a ser realizar 30(trinta) minutos depois, com l/3(um ter9o) dos associados, nao sendo atingido
L

este numero serd marcada uma no Assembleia para no Maximo sete dias ap6s, salvo nos casos

referidos neste Estatuto.

7
(i

§3° A Assembleia sera normalmente convocada pelo presidente, mas, se ocorrerem motivos graves ou

urgentes poderd tambem ser convocada por requerimento assinado po l/5(um quinto) dos associados
em pleno gozo dos direitos sociais, apos solicita9do ndo atendida. ,

4#?§4° A mesa da Assembleia Geral sera constituida pelos membros da diretpf

impedimento pelos membros do conselho fiscal. /o

Sem sua falta otT

i7§5° quando a Assembleia nao tiver sido convocada pelo presidente, a mesa sera constituida por quap;o

associados escolhido na ocasiao.

\ .U

§6° o que ocorreu nas reunioes da assembleia devera constar na Ata aprovada assinada pelos membros

da diretoria e do Conselho Fiscal presentes, por uma comissao deÿÿcinco) associados e designados

%pela Assembleia e ainda por quanto o queria fazer.

k M
v*



ESTATUTO SOCIALDA ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO

CENTRO DE LAURO DEFREITAS/BA

§7° sao requisitos necessdrio para convoca?So da Assembled Geral Ordinaria ou extraordindria:
/

a) Expedir o Edital de convocafSo;

b) Especificar os motivos e pauta, objetivos da convoca9do;

c) Afixar na sede em lugar vislvel, em lugares publicos ou divulgando pela imprensaÿsertta ou

falada. / \

\

Art. 24°: Assembldia Geral serdo reuni-se d extraordinariamente sempre que a diretdria julgar

necessdria, ou por solicitapdo escrita de 1/5(um quinto) dos associados devidamente quites com suas

obrigapSes sociais. id
§1° As deliberates da Assembldia Geral serdo tomadas pela maioria, por acIama9do levantando um

brapo quando concordar com a proposta de sua preferSncia, ou atravds de voto secreto q

Assembldia determina.

>a

l

§2° Poderdo participar da Assembldia Geral como observador sem direito a voz ou voto, qualqttef

pessoa ndo associada a entidade e como direito de voz e sem voto, pessoas devidamente corjvidadas
pela diretoria, cujapresenpa contribufapara a discussdo do temdrio da Assembleia. /7 V\

L§3° Participant da Assembleia Geral com direito a voz e voto todos os sdcios 'jfundadoreÿ e

contribuintes, com mais de um ano de filiapdo e quites com as mensalidades.
\

A\ .

Art. 25°: Compete d Assembleia Geral: \
\

& \

11-\a) Aprovar ourejeitar a prestapdo de conta

w b) Eleger a diretoria e o Conselho Fiscal

c) Extinguir a sociedade e dar destino ao patrimonio, nas formas previstas nos artigos deste Estatuto}

d) Reforma o presente Estatuto, obedecendo ao previsto no artigo 46;

e) Destituir, com a presenpa do minimo 2/3(dois ter9o) dos associados, a diretbria, novas-eleifdes, no

prazo minimo de 30(trinta)

f) Destitui, qualquer membro da diretoriapodendo substitul-lo imediatamente.

g) As propostas de destituÿdo citadas acima devem ter fundamento a pratica de atos incompatlveis
V

com os objetivos da assocÿdo, descumprindo das normas do presente Estatuto ou ndo estar

desempenhando satisfatoriamente as atribuÿdo e resporisÿiftdades dos cargos que lhe foi

O'
& 8
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CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

confiado. Em qualquer dos casos de destituÿo sera adotado atravds do voto de 2/3.(dois ter9o) dos

associados presentes,

h) Autorizar as operates financeiras que tenha como objetivo a vendados bens da entidade.com a

presenga de 2/3(dois ter?o) dos associados convocados especificamente para esse fim.

i) Julgar em ultima instancia os atos praticados pela Diretoria podendo anul£-lo com o voto. § y
AM

j) Aprovar ou rejeitar propostas de filiaÿSLo dos interessados no quadro da sociedade; /

k) Acompanhar a programa<?ao da radiodifusSo comunitdria para que esta vise sempre o interesse do

desenvolvimento da comunidade e solicitar, quando julgar necessario o pronunciamento do

Conselho Comunitario.

5

CAPITULO VII

T
Da diretoria

Art.26°: A diretoria tema fun9&o de encaminhar e executar as decisSes da Assembleia Geral, bem

como representar a Assembleia em juizo ou fora. A diretoria reunir-se a mensalmente ou

extraordinariamente quando convocada pela maioria dos membros.

&§1° A Associa93o Camavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas n2o remuneram seus

dirigentes sob qualquer forma, os cargos da diretoria e do conselho Fiscal, bem como as atividades de

seus socios cujas atua9fies sao inteiramente gratuitas. v—
§2° Nos impedimentos superiores a 90(noventa) dias, ou vagando a qualquer tempo, algum cargo d&VxT'm

diretoria, os membros restantes deverao convocar a Assembleia Geral para o devido preenchimento. "'T'
\

§3° A diretoria tera urn mandato de 04(quarto) anos, podendo ser reeleita e sera composta de 09(nove)

membros.E o Conselho Fiscal sera composto de 03(tres) membros efetivos e 03(tres) suplentes.

3
V1) Presidente

2) Vice-Presidente

V3) Secretario >\

‘V t

Mm
4) Tesoureiro

9

y



ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÿAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO

CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

5) 2° Secretario

6) Diretor Cultural de Eventos

V\

ft7) Diretor de Redoes Publicas

8) Diretor de Marketing

eft9) Diretor Social

10) Conselho Fiscal ( 03 efetivos e 03 suplentes)
u

C>'Art.27°: Compete a Diretoria

a) Admitir e dispensar servidores;

b) Elaborar projetos de reforma do Estatuto, a ser submetido a Assembleia Geral;

c) Reuni-se pelo menos uma vez por mes em car&ter ordindrio extraordinario para resolver materia

relevante, onde sera lavrada ata de cada reuniSo, em livro proprio, no qual serSo indicados os

nomes dos que comparecem e as resoluÿoes tomadas;

d) Organizar o or9amento anual da entidade;

e) Administrar a Assocÿao;

f) Fixar os valores das mensalidades dos sdcios Ad. Referente da Assembleia Geral

g) Elaborar o regulamento e/ou regimento necessario a disciplina da entidade e conforme a estrutura

de cada departamento;

h) Aprovar ou rejeitar as proposta de filia93o dos interessados no quadro da sociedade;

i) Propor a assembleia Geral o valor da contribuÿao mensal dos associados fixar as taxas destinadas

a cobrir as despesas operacionais e outras; V
j) Contrair obriga95es, transigir adquirir alienar ou onerar bens moveis, ceder direitos e constituir

mandatarios, com expressa autoriza93o da Assembleia Geral.

k) A Diretoria podera criar departamento ou setores encarregados da realiza93o de tarejfas

especializadas em area especificas de trabalho.

ft*

ft-ft
ft

'\V
V

Art.28°: Compete ao Presidente:

H
&

10
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ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO

CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

a) Dirigir, coordenar, acompanhante e orienta as atividades da Institui$ao;

b) Aprovar o ingresso de associados;

c) Representar a sociedade judicialmente, podendo para tanto outorgar podereÿ a profissionais

devidamente competentes;

d) Cumprir e exigir o cumprimento deste Estatuto, bem como as decisoes da Assembled Geral;

e) Autorizar os pagamentos e assinar em conjunto com tesoureiro todos os cheques, ordem de

pagamento e titulo que represente obriga?oes financeiras da sociedade e abrir contas bancarias;

f) Exercer o voto nas deliberafoes da diretoria;

g) Presidir as reunides da diretoria bem como a Assembleia;

h) Assinar carteira e Tltulos de socios benemeritos; A
4

\r '¥Art.29° Compete ao Vice-Presidente:

a) Acompanhar e avaliar todas as atividades e levar ao conhecimento do presidente toda e qualquer

dificuldade com os Departamentos;

b) Auxiliar o Presidente em suas funsoes, quando por ele soiicitado;

c) Substituir o presidente em suas faltas e impedimentos, ou renuncias.

Art.30°Compete ao Secretario:

A) Supervisionar os servi?os da secretaria mantendo-os rigorosamente atualizados;

B) Lavrar e ler as atas das reunides da diretoria;

C) Redigir e assinar as convocasfies, avisos e correspondences;

D) Secretariar as reunides da Diretoria, bem como das Assembleia Geral;

E) Manter a guarda dos documentos e objetos da entidade;

3SL
i \\4-

Art.31° Compete ao Tesoureiro;
\!\\ •c-a) Supervisionar os serviÿos gerais da tesouraria;

b) Manter sob guarda e responsabilidade os bens, valores, peculios de entidade;

c) Assinar em conjunto com o presidente os cheques, e demais documentos que implique em

responsabilidade;

d) Promover a arrccadaÿSo das taxas e

produto em conta bancaria da sociedade;

'v

\\ 3
\v
v

-A

mensalidades, fixadas Geral, depositados

& l/

V"’
v

o seu
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ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÿAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO

CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

e) Promover a escriturafSo de despesas e da receita, organizar os balancetes para apresentd-los na

reuniao da Diretoria, semestralmente;

f) Organizar o balancete patrimonial e financeiro da sociedade com demonstrate da receita

despesa PA aprova9So da Assembleia Geral, com parecer fiscal;

g) Manter sempre atualizadas as fichas individuals de sdcios dos pagamentos de mensaiidades;

e da >

Art. 32° Compete ao Diretor Social:

a) Organizar, coordenar e dirigir as atividades sociais da entidade, designando os auxiliares

necessarios a promoto de diversas modalidades sociais, esportiva e culturais na comunidade;

b) Promover a seguramja dos associados por ocasiao, dos eventos da ASSOCIAQAO;

c) Promover diretamente todas as atividades sociais, recreativa e cultural da ASSOCIAÿAO;

d) Encarregar-se da divulga93o; junto a imprensa escrita, e televisionada de todos os eventos

patrocinados pela ASSOCIAQAO.

e) Promover a intera93o entre associados;

f) Supervisionar junto ao Vice-Presidente os projetos sociais Implantados pela ASSOCIA£AO

g) Filiar, advertir e responder pelos associados;

h) Cumprir e fazer cumprir as decisSes da ASSEMBLEIA GERAL;

i) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, regimentos, zelar pelo patrimonio, moral e material

daASSOCIA£AO;

j) Dar entradas e satdas em todos os bens da assocÿdo.

k) Zelar pelo patrimonio da associa9So, elaborar livros e tombamentos.

f\

M

i I
«.

a) Estabelecer pianos de a93o relativos a promo93o de eventos de diversas modalidades, submetendo-’

os a aprecia9&o da diretoria;

b) Realizar campeonatos, eventos, jogos esportivos dentro e fora do Municipio,

diretamente a Diretoria, que julgara as possibilidades de realiza93o; £
c) Ser respons&vel pelo material que e utilizado em eventos. VS/*

d) Preparar os regulamentos e material did&tico para os eventos pre-cartÿ/aleÿcdÿV
e) Elaborar projetos que visem desenvolver junto a comunidadeÿiÿgÿiÿe

entrosamento para que a ASSOCIAÿAO se fortale9a; A

f) Viabilizar projetos culturais; (CV' J

Art.33° Compete ao Diretor de Eventos:

vlunicando

1
V

"•-i.

associados um maior
r, -
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ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIACAO CARNAVALESCAE CULTURAL DO

CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

g) Promover eventos visando angariar fundos para desenvolvimentos de projetos da ASSOCIACAO. f-

\
h) Encarregar-se da divulga?ao, junto a Imprensa escrita, televisionada e faladastfe todos os eventos.

CAPITULO VIII

Do Conselho Fiscal

Art.34° O conselho fiscal e composto de 3 (tres) membros eleitos pela Assembleia Geral dentre os

socios em pleno gozo dos seus direitos, de 4 (quatro) anos.

L
IS§1° Serao eleitos tambem 3 (tres) suplentes para o conselho fiscal.

-rp

/
§2° O conselho fiscal elegera, dentre seus membros, o presidente.

fs

Art. 35 0 O conselho fiscal reunir-se-a ordinariamente uma vez por semestre para examinar as conta,ÿ

da Diretoria Executiva e emitir parecer que sera assinado por todos os seus membros e,

extraordinariamente, quando for julgado necessario.

Art. 36°: Compete ao Conselho Fiscal:

JY
V \

a) Fiscalizar todo movimento financeiro do.conselho quer de receita, quer de despesa;

b) Verificar se os livros contabeis e fiscais exigidos pela Legislaÿao especifica estao sendo utilizadosÿ
com zelos e bem guardados; ‘N

c) Fazer relatorios circunstanciados de quaisquer pericias lavadas; \

d) Solicitar uma Assembleia Geral com pelo menos 1/3 (um terfo) dos associados estando quite

suas obrigaijoes sociais.

e) Os membros do conselho fiscal em dias com suas contributes sociais poderao solicitar as /

Assemblers Gerais ouExtraordinarias desde com 2/3 dos socios/membros presentes. / jK s'

M-

y

0

CAPITULOIX

Das eleiÿoes

chapa, a eleiÿao para os caxgjÿciq-ÿfretoria
por vota(;ao secreta, no entanto, tendo apenas uma chqpÿv
corrente.

\K

e do conselho fiscal sera

o sÿPdara por aclama9ao da chapa

Art.37°: Havendo mais de uma

13



37ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIA£AO CARNAVALESCA E CULTURAL DO

CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

Art. 38°: A Assembleia Geral devera ser convocada com antecedencia de 30 (trinta) dias, no mlnirno,

atraves de avisos e correspondencias para realiza9ao das elei9oes da Diretoria afixada em lugares

visiveis.

Art.39°: As chapas inscritas para concorrerem ao pleito ter3o prazo de 20 (vinte) dias de inscnÿao,ÿ-
antes da realiza9ao das elei95es. /jd/fi

Art. 40°: Assinaturas. As chapas concorrentes ser2o inscritas atraves de oflcios em (2) duas vias

encaminhadas a Diretoria da AssociafSo, onde dever3o constar os nomes dos candidatos, cargos e suas

respectivas

Art. 41°: O candidate nao podera concorrer a mais de 1 (urn) cargo ou esta inscrito em mais de 1 (uma)

chapa.

Art. 42°: Somente poderd concorrer a elei9ao os associados que houverem sido admitidos ate 1 (ano)

antes destas e que estejam com suas obriga96es sociais em dias.

Art.43°: No ato de votar, o associado assinard s folha de presen9a em seguida colocara na uma.

Concluida a vota9do, o presidente da mesa, juntamente com os auxiliares, o procedera a apura9ao,

anunciando em seguida os eleitos.

Art.44 Cada chapa concorrente podera designar 01 (um) fiscal para acompanhar a vota9ao e em

seguida a apura9do

CAPITULO X

Da presta9do de contas

Art.45°: A presta9do de contas da Associa9So observara: 1
}

a) Os princlpios fundamental de contabilidade e as normas Brasileiras de contabilidade;

b) A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exerclcio fiscal, ao relatorio de

atividades e das demonstra95es financeiras da Associa9ao, incluindo as certidoes negativas de (X

debitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os a disposi9§o para oÿxameÿde qualquer cidadao. *

c) A realiza9ao de auditoria, inclusive por auditores extemoÿiÿeÿetfeentes se for o caso, da

aptica9ao dos eventuais recursos objeto de termo de parcepav>\

,.<P 14
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3SESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO

CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

d) A prestaÿo de contas de todos os recursos e bens de origem publica recebida sera feita confon

determinada o paragrafo unico do Art.70 da Constituÿao Federal. V/

CAPITULO XI

Da reforma do Estatuto e Dissoluÿo

Art.46°: O presente Estatuto so podera ser reformado todo ou em parte por deliberaÿao da Assembleia

Geral, especialmente convocada para tal fim, mediante a votaÿSo minima de 2/3(dois terÿo) dos socios

presentes e depois de dois anos registrado. /
Art.47°: Embora de prazo indeterminado, a InstituiÿSo podera ser dissolvida por deliberaq:5o da

Assembleia Geral, especialmente convocada para tal finalidade para tal finalidade, com a presenÿa

minima de 2/3(dois terfo) dos socios em pleno gozo de seus direitos sociais.

Art.48°; A contabilidade da Instituiÿao obedecera a as disposifOes legais ou normativas, no entanto ela

como os demais registros obrigatorios, dever£ ser mantida em perfeita ordem.
\

ir
Paragrafo Unico: As contas, sempre que possivel, ser3o apuradas segundo a natureza das opera9oes e

servi9os e o balan90 geral serd levantado a 30 de dezembro de cada ano. ,1

CAPITULO XII

f\DisposiQbes Gerais

Art.49°: O patrimonio e os bens da InstituÿSo, em caso de dissoIu93o desta, serd destihado a Outra

InstituÿSo congeneres de identicas finalidades que tenham sua sede no municipio de Lauro de Freitas

W apos o pagamento das dividas e compromissos da InstituÿSo e aprovando em Assembleia Geral

contando com a presen9a de 2/3(dois ter9o) dos associados convocados especificamente para este fim.>

Art.50°: Os associados nao respondem subsidiariamente pelas obriga96es sociais.

Art.51°: Em caso de renuncia coletiva da Diretoria, assumira o Presidente do Conselho Fiscal, devendo

este convocar novas elei9bes no prazo Maximo de 30 (trinta) dias. 44
15
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ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO

CENTRO DE LAURO DE FREITAS/BA

Art.52°: Associaÿao Camavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas se mantera filiada a

Federa9&o das Entidades Nao Governamentais de FENAGQLF, Orgao representative das

Organizaÿoes do Municipio de Lauro de Freitas.

Art.53°: O presente Estatuto entrara em vigor depois de devidamente registrars em cartorio

competente, vigorando a partir desta. Os casos omissos ser3o resolvidos pela Diretoria Ad Referendum

da Assembleia Geral.

%
Lauro de Freitas /BA. 12 de Agosto 2010

Presi3ente da Assembleia

J

Set/retaria da Assembleia

Br-'fcSa. v/e-ndiw
OAB n°. 33.

DfÿAna Carolina Mendes
OAB/BA 32.871

J£/

'V'

o
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE ELEIQAOEPOSSEDA
DIRETORIA EDO CONSELHOFISCALDA ASSOCIACAO CARNAVALS
CULTURAL DO CENTRO DELAURODEFREITAS J

Ao vigesimo dia do mes de Setembro do ano de dois mil e dezessete, as I8:30mlÿfef>o \f* c-
(dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocagao, reuniram-se no centro deSÿ/fÿ
reunifies, situada na Praga Santo Amaro de Ipitanga,n° 329, Centro,Lauro deFreitas,ÿÿ
BA,CEP 42703-530, os diretores/socios fundadores da AssociagSo Camavalesca e

cultural do centro de Lauro de Freitas, CNPJ: 14.813.180/0001-35, em numero de 13
(Treze) pessoas com direito a voto, configurando maioria absoluta de acordo com o

estatuto e conforme lista de presenga em anexo para a realizagio da la Assembleia Geral
Ordinaria do ano de 2017 da Associagao Camavalesca e cultural do centro de Lauro de
Freitas, os membros presentes escolheram por aciamagao parapresidir os trabalhos o Sr.
Julio Cesar Brandao e para secretariar o Sr. Luiz Alberto da Anunciagiio Araujo.
Verificado o quorum exigivel para tal reaIizag3o opresidente declarou abertos os

trabalhos e apresentou a pauta da reuniao,para tratar das Eleigfies Gerais; por conta da
participagao do Sr. Ivanildo dos Santos Andrade no Conselho de Cultura do Municipio;
Em seguida, inicia-se a Eleigao Geral. Por unanimidade e acordo em comum, e ausencia
de uma chapa concorrente, ficou definida entre os membros a formagao da nova
diretoria os seguintes socios (undadores e contribuintes, conforme estabelece a alinea“
b”, do artigo 13, do Estatutos Social, que permite que associados contribuintes sejam
votados para cargos da diretoria. Presidente: WELINGTONDE SANTANA SANTOS;
Vice- Presidente: ALEXANDROLUZ SANTOS; V Secretario: LOURENCO
ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR; Tesoureiro:JULIO CESAR BRANDAO COELHO
2° Secretario: ISAIAS SAMPAIODOS SANTOS;Diretor Cultural de Eventos:
LUIZ ALBERTODA ANUNCIACAO ARAUJO; Diretor de Relagfies PubUcas:
AURELIO DOS SANTOS PARANHOS;Diretor de Marketing: ELIANA PAIVA
SOUZA; Diretor Social: CLEBER DOS SANTOS SENA; Conselho FiscalI:
ANTONIO MARCOSRIBEIRO; Conselho FiscalII:CARLOS RANGEL LEITE DE
SOUZA Conselho FiscalIII: ARTEMIO DA LUZ DE JESUS; Suplente do Conselho
FiscalI:ERIC DOS SANTOS SENA Suplente Conselho FiscalII:ROSEMEIRE
FREITAS RANGEL Suplente Conselho FiscalIII:PAULODOS SANTOS REIS. A
atual diretoria foi integralmente reconstituida passando a palavra para quern quisesse se
manifestar e, na ausencia de manifesto, como nadamais havia para ser tratado,
agradeceu a presenga de todos e deupor encerrada a presente reuniao, determinando a

mim, que servi como secretario, que lavrasse apresente ata e a levasse a registro junto
aos org§os publicos competentes para surtir os efeitos juridicos necessarios. A presente
segue assinada por mim e pelo Presidente epor todos os eleitos, como sinal de
aprovagSo.Nao havendo mais nada, o presidente fez um resumo dos trabalhos e deu por
encerrada a reuniao, da qual euLuiz Alberto da AnunciagSo Araujo secretario desta \ J;:
reuniao, lavrei a presente ata, que foi lida e firmadapor todos os presentes.

V

0’

Presidente Assembleia vO$L

Lauro de Freitas 20 de Setembro de 2017

_(Jÿ:
LUIZ ALBERTO DAANUNCIACAO ARAUJO JULIO CF£ARBRANDAL>

*

Secretario Assembleia

D <$>/

/

P ¥ADVOGADO / OA
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QUALIFICAQAO DA NOVA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL DA

ASSOCIAQAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO

DE FREITAS

PRESIDENTE
V.

WELINGTONDE SANTANA SANTOSNome &
Filia<;ao Pai: WILSONFRANCISCO DOS SANTOS

Mae: CRISPINIANA MARIA DE SANTANA
RUA SAORAIMUNDON° 12 CENTRO LAURODE FREITAS/BAEndereÿo

DataNascimento 1 24/10/1977 Estado Civil SOLTEIRO
Profissao CONFERENTE Naturalidade SALVADOR/BA

| CPF 96030160559 .0000 \0532671767 CEP 42.71RG

A 4t tASSfNATURA \aly\\nvvÿ,. RUBRICA XJi y
vs

\
VICE- PRESIDENTE

Nome ALEXANDROLUZ SANTOS
Filiaÿo Pai: ANTONIODANTAS SANTOS

Mae:MARIA GILDETE CLARA DA LUZ SANTOS
RUA SAO RAIMUNDON° 12 CENTRO LAURODE FREITAS/ BAEnderego

DataNascimento | 04/05/1973 Estado Civil SOLTEIRO
Profissao METALUGICO Naturalidade ILHEUS/BA

652268528 \ CPF 75920263504RG CEP 42.700.0000

ASSINATURA/j(ÿÿ.,ÿ..-f V<l RUBRICA

1° SECRETARIO

Nome LOURENCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Filiaÿao Pai: LOURENCO ALVES DE OLIVEIRA

Mae: CRISPINIANA PARANHOS DOS SANTOS
Endereyo RUA BAHIA N° 27 CENTROLAURODEFREITAS/BA
Data Nascimento 1" 20/10/1975 Estado Civil CASADO
Profissao CORRETOR DE SEGUROS Naturalidade LAURODEFREITAS/BA

/SSINATUR\ 3/

RG 0465262503 CPF 92049404591 CEM2.700.0000

7

*
LUIZ ALBERTO DA ANUNCIACAO ARAUJO JULIO CESAkBRANDAO COELÿO ' 444

7

ov src

Secretario A: ibleia Presidente Assembleia

O'ev-'T )SAdvogadb- ( IN OAB

7
\

Lauro de Freitas, \
’

de de 2017.
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ASSOCIAgAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO

DE FREITAS

TESOUREIRO
cC O

JULIO CESAR BRANDAO COELHONome
Filiagao Pai:HORACIO SANTANA COELHO

M3e:NILZA BRANDAO COSTA
RUA SAO JOSEN° 27 CENTROLAURO DE FREITAS/BAEndereyo

DataNascimento | 20/10/1966 Estado Civil SOLTEIRO
Profissao PRODUTOR DE EVENTOS Naturalidade LAURODEFREITAS/BA

0342154842 | CPF 34786600504RG CEP 42.700.0000

ASSINATURA fv dm \Ai, RUBRICAsSL.V

2° SECRETARIO

ISAIAS SAMPAIO DOS SANTOSNome
Filiaÿao Pai: CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

M3e: INES SAMPAIO DOS SANTOS
Endereyo TRAVESSA DA MATRIZN°06 CENTRO LAURODEFREITAS/BA
Data Nascimento | 03/08/1973 Estado Civil CASADO
Profissao MUSICO Naturalidade LAURODEFREITAS/BA

0524023557 , | CPF §9670248515RG CEP4|.700.0000(Mk‘-A.

ASSINATURA RUBRICA

DIRETOR CULTURAL *

Nome LUIZ ALBERTODA ANUNCAIACAO ARAUJO
Filiaÿao Pai: LUIZ FERREIRA DE ARAUJONETO

Mae:MARIA AMARTA DAANUNCIACAO
RUA SAO JOSEN° 06 CENTRO LAURODEFREITAS/BAEndereyo

DateNascimento | 14/05/1985 Estado Civil SOLTEIRO
Profissao PRODUTORDEEVENTOS Naturalidade LAURO DE FREITAS/BA

CPF 01412836530RG 0946938466 CEP 42ÿ00.0000

A
AASSINATURA RUBRICA

><*•/ o

JUUO CESAR BRANDAO COELHO

Presidente Assembleia

\v

LUIZ ALBERTO DA ANUNCIACAO ARAUJO

Secretario Assembleia Ovo
,

if ! WV*uiAdvogado- OAB

Lauro deFreitas, , -.d- de de 2017.



QUALIFICAQAO DA NOVA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL DA

ASSOCIAQAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAUR

DE FREITAS

DIRETOR DERELATESPUBLICA V

AURELIO DOS SANTOS PARANHOSNETONome
REITAS-®ÿFiUapao Pai: CRISPIM DOS SANTOS PARANHOS

Mae: JOANA BATISTA DOS SANTOS
Endereyo RUA FLORIANO PEIXOTON°116 CENTRO LAURODE FREITAS/BA
Data Nascimento j 10/09/1981 Estado Civil SOLTEIRO
Profissgo AUXILIARDEMAQUINAS Naturalidade LAURODE FREITAS/BA

|CPF00615885551RG 946625255 CER43-700.0000
S?'- d

ASSINATURA RUBRICA

DIRETOR DE MARKETING:

Nome ELIANA PAIVA SOUZA
Filia<;ao PAI: CARLOS ALBERTODE JESUS SOUZA

Mae: EUNICE PAIVA
Endereyo RUA DOPOMBALN°10 ARACUI LAURO DE FREITAS/BA
DataNascimento | 22/08/1985 Estado Civil SOLTEIRA
Profissao VENDEDORA Naturalidade IPIAU/BA

0996527575 1 CPF 026.381.63546RG CEP 42.700.0000

ASSINATURA RUBRICA

DIRETOR SOCIAL

Nome CLEBER DOS SANTOS SENA

Filia9ao Pai: ANTONIO CARLOS DE SENA
Mae: ROBELIA MARIA DOS SANTOS SENA

Endereyo AVENIDA MARIOEPNGHAUSN° 15 CENTROLAURODEFREITAS
Data Nascimento | 07/07/1975 Estado Civil SOLTEIRO
Profissao SOLDADOR Naturalidade LAURO DEFREITAS/BA
RG

~
0848497201 ,|CPF 797.324.905-52

w/w? /2-7> \ML-J
ASSINATURA

CEP 47-700,0000

0;
RUBRICA C$r

•-J

t7
,o5v&'-'CO

JULIO CESARJBRANDAO

Presidente Assembleia 7*

LUIZ ALBERTO DA, ANUNCIACAO ARAUJO

Secreted Assembleia
Advogado-

Lauro de Freitas,
V

>/ de de 2017.
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ASSOCIAQAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO

DE FREITAS

°ÿF>!EITAS-ÿ

CONSELHOFISCALI

ANTONIO MARCOS RIBEIRONome
Filiagao Pai: XXXXXXXX

Mae: ANTONIA DE SOUZA RIBEIRO
RUA SAO JOAON° 18 VILA PRAINA LAURODE FREITAS/BAEnderego

DataNascimento \ 19/05/1974 Estado Civil CASADO
Profissao CHAPISTA Naturalidade LAURODE FREITAS/BA

1 CPF 56437170506RG .42.700.0000

ASSINATURA RUBRICA

CONSELHOFISCALII

Nome CARLOS RANGEL LEITE
Filiagao Pai: MARIO GONSALVES DE SOUZA

MSe: DIONICE LEITEDE SOUZA
Enderego AV.BRIGADEIROMARIOEPINGHAUSN°07 A-CENTROL.DEFREITAS

DataNascimento | 13/07/1975 Estado Civil 1 CASADO ,Z~
Profissao EMPRESARIO Naturalidade IRO DE FREITAS/BA

1 CPF 513354505-30 :P 42,70ÿ.0000RG 0ÿ34,150240 T- \ A /? ..
%tASSINATURA! RUBRICA '/l i

CONSELHO FISCALIII

Nome ARTEMIODA LUZ DE JESUS
Filiagao Pai: CELINDO EVANGELISTA DE JESUS

M3e: ANTONIA DA LUZ DE JESUS
Enderego RUA NILTONCALMONN° 177 CENTROLAURODEFREITAS/BA
Data Nascimento [ 24/08/1970 Estado Civil CASADO
Profissao TEC. EMMECANICA Naturalidade LAURO DE FREITAS/BA

CEIM2.700.0000294687440 | CPF 54688132549RG

ITS/ C fla,. •

T T'_4 "V-

RUri&lCAÿr:iASSINATURA
v\

Vs
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y
,

LUIZ ALBERTODA ANUNCIACAO ARAUJO JULIO CESAR BRANDAO COELHO x V

Secretario Assembleiaj
Advogado- \ .i f

Nr
Presidente Assembleia

_OAB / •V'V
/

&

Lauro de Freitas, de de 2017.
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ASSOCIAQAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO

DE FREITAS
& tKWW****ÿ

mrSUPLENTE DO CONSELHOFISCALI \
&Nome ERIC DOS SANTOS SENA

Filiayao Pai: ANTONIO CARLOS DE SENA
MSe: ROBELLA MARIA DOS SANTOS SENA

Endereyo AVENIDA MARIOEPNGHAUSN°15 CENTROLAURODEFREITAS
DataNascimento [ 06/08/1976 Estado Civil SOLTE1RO
Profissao PRODUTOR DE EVENTOS Naturalidade LAURO DE FREITAS/BA

0722366610 [ CPF 82096473500RG CEP 42.700.0000

RUBRICAASSINATURTÿr/ÿ J
SUPLENTEDO CONSELHOFISCAL U

Nome ROSEMEIRE FREITAS RANGEL
Pai: ROSALIA CALAZANS FREITASFiliaÿao
Mae: JOSE DE OLIVEIRA FREITAS

Endereyo AV MARIOEPINGHAUS COND. ALFA N 07 A CENTROL.DE FREITAS

DataNascimento | 14/10/1973 Estado Civil CASADA
Profissao DESIGNER Naturalidade LAURO DEFREITAS/BA

0438682823 CPF 76609375534RG CEP 42.700.0000
•'""TV '•S -A \ t -* •-/' ->Vÿ. \f

;

ASSINATURA
7

! RUBRICA "

SUPLENTEDO CONSELHOFISCALm

Nome PAULODOS SANTOS REIS

Filiafao Pai: JOSEHELENO DOS REIS
Mae: VALNICE MARIA DOS SANTOS

Endereyo AVENIDA AMARILHO THIAGO N° 58 CENTRO LAURO DE
FREITAS

DataNascimento [23/06/1981 Estado Civil SOLTK1RO
Profissao COMERCIANTE Naturalidade LAURODEFREITAS/BA

I CPF 82053987553 c-jmP42.700.0000R« :6197

&HSNS
ASSINATURA RUBRICAÿÿ

I o Sb* o. :ÿ
__

*
LUIZ ALBERTO DA ANUNCIACAO ARAUJO JULIO CESAR BRANDAO

Presidente Assemble!ÿ?/
OAB / )' XVJ/J

V

Secretario Assÿmblpk
!Advogado-

if

Lauro de Freitas, 1-ÿ.; de . de 2017.u-



RELACAO DOS PRESENTES EM ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA DE ELEICAOE POSSEDA DIRETORIA EDOCONSELHO
FISCAL DA ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO
DE LAURODE FREITAS

JOc
\

01 - WELINGTONDE SANTANA SANTOS v
S' |

02 - JULIO CESAR BRANDAO COELHO

t03 - IVANILDO DOS SANTOS ANDRADK/ -
I.04 - ISAIAS SAMPAIO DOS S,

w fcLt05 -PAULO DOS SANTOS REIS

06 - ARTEMIODA LUZ DE JESUS
/j y
! j

4V07-ANTONIO MARCOS RffiEIRO

08 -CARLOS RANGEL LEITE DE SOUZA t.
K\y

09 -ERIC DOS SANTOS SENA ' / /
10 -LUIZ ALBERTODA ANUNCIAgAO ARAUJO

11 - ROSIMEIRE OLIVEIRA FREITAS
»

12 - ALEXANDROLUZ SANTOS

13-ELIANAPA1VA SOUZA
0

14 -LOURENCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

15 - AURELIO DOS SANTOS PARANHOS X-
7

-2 >

17 - CLEBER DOS SANTOS SENA

i -1-
JULIO CESAR BRANDAO COELIÿX0
Presidents Assembleia

yyyy
LUIZ ALBERTODA ANUNCIACAO ARAUJO

Secretario Assembleia

\
k\Advogado- OAB

Lauro de Freitas, f de .‘ ;y- Y'<L_ de 2017.
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J \ Associagao Carnavaiesca
j e Cultural do Centro

de Lauro de Freitas

DECLARACAO

WELLINGTON SANTANA SANTOS, portador de RG n? 05.326.717-67 SSP/BA e CPF

960.301.605-59, com endereÿo a Praÿa Martiniano Maia, ne 14-1? Andar-Centro-Lauro de

Freitas-BA, na qualidade de representante legal( Presidente) da ASSOCIAÿAO CARNAVALESCA

E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito privado, inscrita no

CNPJ ne 14.813.180/0001-35, com sede na Rua Alfredo Agostinho de Deus, ne 329-Centro-

lauro de Freitas/BA, declaro para os devidos fins de prova e a quern possa interessar e sob as

penas da Lei, que inexiste debito em mora ou situagao de inadimplencia com o Tesouro ou

qualquer orgao ou Entidade da Administrate Publica Federal, Estadual ou Municipal, que

impega a transference de recursos oriundos de dotasao consignada nos orcamentos, na

Forma deste Plano de Trabalho.

Sendo o que apresento para o momento, subscrevo-me

Lauro de Freitas, 25 de Janeiro de 2018

ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 14.813.180/0001-35

WELLINGTON SANTANA SANTOS-Presidente Associa?ao Carnavaiesca e Cultural
CNPj"“ <te Freitas

RG 05.326.717-67 SSP/BA CPF 960.301.605-59

\
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CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE LAURO DE FREITASa
FUKOO MUNICIPAS. E>f CU.JURA

*

Lauro de Freitas, 25 de Janeiro de 2018.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito. que a ASSOClA(,"AO CARNAVALESCA E

CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS, esta apta a realizar o deslile de blocos

carnavalescos no Carnaval 2018 do municipio de Lauro de Freitas, evento que integra o Calendario

Cultural das Manifesta?oes Tradicionais, nao havendo fatos supervenientes que dcsaboncm sua

conduta tecnica e cultural dentro dos padroes de qualidade e desempenlio e que vem cumprindo

com suas obrigaÿoes, nao havendo reclamaÿoes ou objecoes quanto a qualidade das aÿoes

desenvolvidas ao longo dos anos.

Atenciosamente,

Conselho de CufSM*
RemmonUe>sus Anujo
SkrrtAridir C

RemerWrde Jesus Araujo

Secretario Executivo do CMC

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE LAURO DE FREITAS

Enderego: Estrada do Coco, km 7, 5. t erminal Turistico Mae Mirinha de Portao s/n.
Bairro: Portao - CEP: 42-700-000 Lauro de Freitas - BA Tel.3369-9210 / 0296

E-mails: cmc.lf@outlook.com / secult.dmc@outlook.com
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Declaragao da Prestagao de contas anteriores aprovadas

jjji

'!< h

Declaro, para os devidos fins, que os recursos recebidos pela Entidade ASSOCIAÿAO

CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS, firmado atraves do

Termo de Patrocfnio n°002/2017 com esfe Municipio, foi prestado contas e sob o

aspecto financeiro, apesar das pendencias apontadas, que nao comprometeram a

execufao do objeto pretendido, somos pelo entendimento que foram justificadas e

atendidas todas as pendencias, o que se considera regular a Prestagao de Contas dos

recurso recebidos . *A

I
j

Lauro de Freitas, 26/01/2018
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Superintendents de Cptnvenios e Contratos
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© Associagao Camavalesca
e Cultural do Centro
de Lauro de Freitas

DECLARAÿAO

Associagao Carnavalesca e Cultural do centra de Laura de Freitas,
CNPJ 14.813.180/0001-35, situada na Rua Alfredo Agostinho de Deus, n°
329, Centro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42700-000 que tem Wellington de
Santana Santos CPF n° 960301605-50,na qualidade de presidente, Declara
que todos os blocos estao aptos para desfilarem no camaval de Lauro de
Freitas de 2018.
Declare tambem, que todos os blocos associados, estao cientes dos seus

deveres e responsabilidades para com o camaval de Lauro de Freitas 2018.

Lauro de Freitas, 24 de Fevereiro de 2018

Associagao Carnavalesca e Cultural do centra de Lauro de Freitas

tana SantosWellington

CPF 96030J605-50
Presidente '



© Associagao Carnavalesca
e Cultural do Centro
de Lauro de Freitas

DECLARACAO

Pelo presente, eu, Wellignton de Santana Santos, portador do RG n° 0532671767 SSP/BA e

inscrito no CPF/MF n° 96030160559, na qualidade de Presidente da associagao carnavalesca e

cultural do centra de Lauro de Freitas, declaro para os devidos fins que se fizerem necessarios,

que a Associagao Carnavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas, inscrita sob o CNPJ n°

14.813.180/0001-35, com Rua Helena Silva n° 301 1° andar, Centro Lauro de Freitas - BA, e a

empresa exclusiva e autorizada para organizar o Camaval de 2018, nos dias 9 A12 de fevereiro

de 2018, no Centro de Lauro de Freitas /BA.

Lauro de Freitas, 24 de Fevereiro de 2018

Associagao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas

Wellington di
CPF 960301605-50

Presidente
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(i)
ASSOCIAÿAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE

LAURO DE FREITAS

CNPJ: 14.813.180/0001-35

ENDEREÿO: Rua Alfredo Augustinho de Deus, 329 - Centro

CONTATO: Wellington Santana

TELEFONE: 71-98353-1014

CONTATO: Julio Cesar

TELEFONE: 71-99942-7382

E-MAIL: associacao.carnavalesca@yahoo.com.br

w

Apoio:

PREFEITURA

Q LAURO
DE FREITAS de Laura de Freitas

Realizaÿao:

W



HISTORICO
&

CARNAVAL DE LAURO DE FREITAS

O Camaval da Bahia tornou-se o maior do mundo devido a ser aqui o celeiro de artistas
musicais, entrando para o Guiness Book (Livro dos Recordes), sendo assim, ao longo da ultima
decada varios blocos surgiram no municipio de Lauro de Freitas em uma incansavel batalha

buscando o resgate desta tradigao na cidade, entre eles o mais antigo que permanece ate hoje,
que e o Agua Dura, que traz para as ruas o resgate dos antigos carnavais com as tradicionais
marchinhas, surgiram tambem outros blocos que fizeram parte deste processo como o Quern

Guenta e o Kid Bengala e os que ainda participam como Os Sungas,As Metralhadas,Arrastao do
Samba, Os Juntos e Misturados e o Jeepe. No ano de 2007 surgiu entre urn grupo de amigos uma
Comissao Carnavalesca que vem desde entao junto a Prefeitura Municipal aprimorando esta
testa e oportunizando os artistas locals, dando a populaqao laurofreitense uma alternativa segura
e confortavel debrincaro camavalemfamilia.

TEMA: CORES E RITMOS

Cores e Ritmos tras a tona o quanto nossa cidade tern a mostrar nesse carnaval a alegria do
nosso pais,a diversidade e beleza, envolvida com a grande mistura de ritmos que temos aqui na
Bahia e em especial, nossa Lauro de Freitas.

Pois sabemos que a Bahia e um estado formado por pequenos mundos, dentro dela cabem
varias nagoes, tal sua diversidade geografica e cultural. Terra de Caymmi e de muitos artistas que
estao sempre levando esta Bahia pro mundo e trazendo o mundo pra Bahia. Sao tantos os filhos
criativos desta terra, que o povo criou um ditado que diz: baiano nao nasce estreia e temos
orgulhodisso.

Sendo a Musica um dos carros chef do turismo cultural, e sempre algo muito interessante, pois e
uma terra acostumada a uma diversidade de ritmos e sons sem fim. De forma amadora ou
profissional, da musicamais comercial amais elitizada, nessa Bahia, em se plantando tudo da.
Cores representa a nossaAlegria eo Ritmo a nossa diversidade musical.

i.
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JUSTIFICATIVA

Acomemoragao do Carnaval tem um significado todo especial em nosso pais alem de ser
uma das festas mais esperadas por grande parte das pessoas, por sua tradigao, cor, ritmo e

~ magia. O carnaval e uma atividade cultural que movimenta os setores publico e privado,
fomentando assim atraves desse evento as diversas manifestagoes da nossa cultura, alem de
contribuir na geragao de trabalhos diretos e indiretos movimentando a economia local e trazendo
oportunidadedenegocios duranteos dias de folia.

Lauro de Freitas esta situada na zona turistica da
* destinos de grande representagao turistica do estado que e Salvador e Mata de Sao Joao (Praia

do Forte). A cidade possui uma diversidade ambiental e cultural oferecendo inumeras
possibilidades para o turismo e assim promove eventos e manifestagoes que somados a seus
atrativos naturais e sua infra-estrutura, sao capazes de movimentar o deslocamento de pessoas
paraconhece-la.

Impende ressaltar que Lauro de Freitas e um dos municfpios que mais cresce no pais, a
w populagao aumentou em mais de 40% na ultima decada, representando a segunda maior

densidade demografica do Estado. Em 1980 eram apenas 35 mil habitantes, hoje com mais de
160 mil, LaurodeFreitaseo principal vetor decrescimento na RegiaoMetropolitana de Salvador.

w
No evento de carnaval e esperado cerca de 20 mil folioes por dia* durante 6 dias de festa (dados

estimados em eventos passados), e tera como atrativos varias agremiagoes, blocos, grupo de
w sambas,blocosAfros,atragoes musicais locais enacionais.

Com o aumento constante dopublico surge anecessidade de programar e planejar melhor
esse evento trazendo uma estrutura mais solida que seja capaz de suportar a demanda que vem
crescendo a cada ano. O carnaval e uma festa que tem um forte apelo popular, que ressurge e

ym reinventa-se a cada ano, tornando-se cada vez mais imprescindivel para o fortalecimento da
cultura local,alem de gerar renda fortalecendoa economiado municipio.

Ainda e importante ressaltar que, com o aumento populacional surge a grande
* necessidade de organizar a comunidade, para que a mesma possa desfrutar da essencia mais
'•» pura da alegria momesca. No ano de 2007 a comunidade juntou-se em torno da organizagao do

w evento, criando a "ASSOCIAQAO CARNAVALESCA E CULTURAL DE LAURO DE FREITAS",
que desde entao vem realizando o evento, contando com apoio da administragao publica, bem

* como da sociedade civil organizada.
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OBJETIVOS E CONTRAPARTIDAS
W

OBJETIVO GERAL

Reconhecer ocarnaval de Lauro de Freitas como a maior festa domunicipio;

Levar a populagao a reconhecer sua cultura, como parte integrante de seu desenvolvimento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Fomentar o turismo cultural;
Ampliar a participate popular;
Integrar as diversas manifestagoes culturais de cada comunidade;
Atrair veiculos de midia locais, nacionais e internacionais;

CONTRAPARTIDAS

Social: Potencializar o carnaval de Lauro de Freitas, levando-o a ser reconhecido como a maior
festa popular domunicipio;

Tendo como finalidades buscar alternativas de agao realizadas de tempos em tempos de modo a

prevenir crises e discutir novas expectativas.
Com base na definite* acima citada delimitamos as decisoes de um planejamento estrategico

para a area social de uma organizato filantropica com objetivo principal a arrecadato de

doagoes para sua manutento e melhoramento de suas polfticas sodas junto a comunidade
carente da regiao. Como a instituito apresenta a missao de contribuir par uma cultura de

respeitoe valorizato da comunidade em condigoes de vulnerabilidade sociale familiar e reinserir

a meios mais saudaveis.
Para a alocagao de doagoes para a instituigao temos que:

• Envolver os doadoresna causa para queele tambem seja semeador;

• Articular oapoioda comunidade para a realizagao do evento;

• Promover a doagao e a coleta de beneficios;

m1 /
l

Cultural: Levar a populagao a reconhecer sua cultura, como parte integrante de seu
desenvolvimento social e economico, agregando valores morais, distribuindo a todos os
participantes a sua essencia cultural.

Institucional: Veicular a logomarca dos patrocinadores, apoiadores
M-;! Wiversos veiculos de midia disponibilizado no projeto.

e realizadores nos
i

, l



w BLOCOS:

mm
O Bloco Som na Mala surgiu em 01 de fevereiro de 2009, depois que

s alguns amigos da Vila Praiana, resolveram na sexta do carnaval abrir a mala
W-.V de som de urn carro para comemorar a abertura do Carnaval de Lauro de
Eu)> Freitas , no ano seguinte (2010) resolvemos padronizar o bloco para desfilar

doFinal de linha de Lauro de Freitas para obairro de Vila Praiana. Ja IIanoem
2011 o bloco alem da mala de som contratamos urn carro de som e uma

IT charanga para diversificar as atragbes. O Bloco desfilou em 2010 com 150
componentes e em 2011 com 200 componentes e hoje Representa o bairro

* junto ao bloco TUDO IGUAL no carnaval de Lauro de Freitas. Temos como
Fundador Responsavel Artemio da Luz de Jesus Mestre em Cultura Popular
titulodado pelo Governo do Estado da Bahia.

..'pj

ml - *i

C0R0AS DE SANTO AMAR0 DE 1PITANGA

O bloco carnavalesco “Coroas” de Santo Amaro de Ipitanga,
fundado em 2013, no intuito de agregar os paroquianos da igreja e afins, que
nao tinham opgao nesse periodo de carnaval, para brincarem revivendo os
carnavais de outrora. A satisfagao dos novos foiioes ficou visivel ao olhar de
todos e assim novos participantes foram aderindo a novidade do carnaval de
Lauro de Freitas e estando no terceiro anos ja podemos contar com a
participagaode 500 participantes sendo familiares de todas as idades.
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JEEPE

O Bloco JEEPE saira pelo setimo ano consecutive* com a
tradicional proposta de levar os folioes, agora jeepeiros, a fazer uma
festa marcanteno Carnaval do Municipio de Lauro de Freitas.

0 nome JEEPE tem um significado interessante, eu vou de Jeep

e voce vai a pe ( na paleta). Iniciou-se na Festa do Padroeiro do
municipio em 2009, com uma proposta de alguns amigos musicos
passarem pelas ruas da cidade fazendo musica num Jeep Wyllis 1975.
Devido ao enorme sucesso, inevitavelmente surgiu a ideia do bloco,

desfilar no carnavalde 2010 com os amigos. Comeste acontecimento,o
sucesso tomou conta do bloco que saiu com mais de 1000 pessoas
acompanhando. No ano de 2016, a proposta e sairmos com 3000
integrantes tendo um destaque natural dentro do evento pelo diferencial
em que foi concebido o bloco. Tendo em vista tamanha organizagao
tanto por parte da prefeitura, quanto por parte dos blocos, estamos
levando mais uma vez o bloco JEEPE, para brincar o Carnaval com
musicos agora nao mais no Jeep, mas em um trio eletrico.
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O bloco Sungas Fest nasceu de uma Brincadeira de alguns amigos que resolverao no
carnaval 2005 sair atras de carro de som somente de sunga com a ideia de tem em suas
camisas termas alegre, e trazer umpouco diversao a para o carnaval de Lauro de Freitas ja que
nao tinha nenhum entretenimento para o pessoal quenao queria ir para o carnaval em Salvador,
os sungas em seu primeiro ano vieram com o tema salva vidas com a frase: Salve as gatas e
afoga as metralhadas. Em seu segundo ano o bloco veio trazendo mais pessoas e sempre
mantendo sua tradigao de sempre com termas alegres e mensagens divertidas com seu
conceito de ser umbloco somente parahomens.

IJ
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AS METRALHADAS

O bloco carnavalesco as Metralhadas, sai nas ruas de Lauro de Freitas, no domingo de
carnaval, comhomens que se vestem de mulher comum tema direcionado.

Com diregao de Alexsandro Luz, Adilis Luz, Adla Luz.lranildes Cardoso.

O bloco surgiu de uma simples conversa entre amigos que virou uma brincadeira em
2007,mas essa brincadeira deu tanto certo que se repetiuno ano seguinte.

0bloco tern como rainha ‘'Careca”
Realizou seu primeiro desfile em 2007, pelas ruas de Lauro de Freitas com roupas

femininas atras de um carro de som, Devido a pouca divulgagao e falta de patrocinio este foi de

maneira bem singular.
Ja em 2008, no seu segundo ano de desfile, com uma boa quantidade de associados e

simpatizantes, com muito sacrificio, persistence e boa vontade, 11 As Metralhadas” desfilou com a
fantasia de “Mannheim”, trazendo muita alegria e irreverencias nas ruas de Lauro de Freitas
arrastando multidoes atrasdeumtrio eletrico.

“As Metralhadas" tern como objetivo ajudar a resgatar a tradigao da comunidade de Lauro
de Freitas que e ter seu carnaval de bairro, de maneira acessfvel e que todos possam brincar e se
divertiremantera tradigoes locais.

m

O Bloco Arrastao do Samba, foi fundado em 27 de Novembro de 2007 por Julio Cesar
Brandao Coelho conhecido como Careca, Raimunda Angelica Machado Bichir conhecida como
Cigana e Ivanildo dos Santos Andrade, em reuniao no Bar da Cigana, onde foi citado pelo amigo
Ivanildoo nome do blocoArrastao do Samba. No mes seguinte fizemos o langamento do Bloco na
Praga da Matriz com participagao da Banda Samba Dez e convidados que abrilhantaram o
evento.

O Arrastao do Samba e nada mais nada menos que um Bloco que veio para somar e
resgatar a Cultura eo nosso Carnavalque estava esquecido pelo poder publico. Onosso intuitoe
de manter e fortalecer o nosso Carnaval juntos com os demais Bloco que fazemparte da cultura e
da tradigao popular do nossoMunicfpio.

No primeiro ano o Bloco veio com 250 camisas ,no segundo ano 280 camisas, no terceiro
ano 320 camisas e noquarto ano 352 camisas.
Como ja dizia Cartola "QUEMNAO GOSTADE SAMBABOM SUJEITO NAOL"

l - L*
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[JUNTOS EMISTURADIS
O Projeto do Bloco Juntos & Misturados surgiu com o intuito de ;

divulgar parte da cultura de Lauro de Freitas antiga Santo Amaro de
Ipitanga, resgatar os saudosos tempos onde se brincava os festejosda

nossa terra com paz e alegria, trazer novamente as ruas pessoas de
bem, introduzir a diversaoem familia nosblocos emostraraosjovens
que e possivel brincar, se divertir, dangar e curtir junto da familia e
longe dasdrogase violencia.
Para isso propomos para a noite de terga feira de carnaval (
2015) o Bloco Juntos & Misturados. Uma estrutura com mini-trio
eletrico, seguranga, em fim; tudo que a familia Laurofreitense e os
visitantes precisam para brincar, se divertir e relembrar os velhos
tempos de outrora. Para os jovens e uma oportunidade unica de curtir,
sambar .azarar, aprender, se divertir e aproveitar a noite na otima
companhiadosamigos e familiares.

Resgatar a cultura da nossa terra valorizando os artistas do
nossa municipio, trazer de volta a alegria e a paz para nossa festa,
mostrar aos nossos jovens os valores familiares e eticos nos divertindo
comonunca emumanoite demuita alegria.
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Nos anos 80 vivenciamos a aurea das gincanas em nosso municipio onde moradores se

reuniam e se divertiam. As gincanas aconteciam sempre no mes de setembro e era chamada de
gincana da primavera, contava com a participagao de varios grupos urn desses grupos era a
equipe Xylolo formada por urn grupo deamigos que sereuniam sempre noPe do Oiti.

A Xylolo teve em sua trajetoria diversos tftulos sete campeonatos medalha de ouro, tres
vice campeonatos e urn terceiro lugar.E nesse carnaval 2015resgatando a alegria e a satisfagao
de relembrar a trajetoria dos tempos degloria da nossa cidade o bloco Xylolo vem com aproposta
de inovagaodentrodocarnaval deLauro de Freitas.

O bloco Xylolo foi criado com o intuito de relembrar os tempos remotos com uma festa
alegre e marcante, fazendo com que sejaum verdadeiro sucesso.

,te
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MADRUGUEIROS DEPUAMA

O Bloco Os Madrugueiros de Pijamas foi fundado depois de uma
conversa dos amigos Bel Araujo, Edivaldo Ferreira, Artemio Luz, Eric
Cabelinho e Wellington pensando em uma forma de o povo ter mais opgoes
de diversao no carnaval , sairemos na Ter<?a.

Vale aqui lembrar que ha alguns anos existia em nossa cidade urn
bloco chamado Madrugueiros que tambem saia de madrugada, onde cada
participante usando da criatividade confeccionavam suas proprias fantasias.
Hoje o Bloco tern como responsavel Paulo Reis.

A
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O bloco As Poderosas ja se tornou uma atragao a parte no carnaval
de Lauro de Freitas, abrilhantando a grande festa, com uma irreverencia
fora do comum.

As fantasias variam tematicamente ano a ano, sempre
apresentando com muita gra?a e purpurina, a alegria e a liberdade de
expressao do carnaval. Se voce no entanto, se deparar com algumas
Poderosas mais exaltadas, nao se assuste. E muito provavel que por
baixo de todo aquele glamour e maquiagem, exista urn comportado
“machao” de carteirinha.

BLOCO,

AS PODEROSAS

..
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PROGRAMAQAO1$)
PROGRAMAQAO

18:00 h
19:00 h
20:00 h
21:00 h

19:00 h
20:00 h
21:00 h
21:30 h

Bloco: Coroas de Santo Amaro' Charanga

Mini trio

Mini trio

Mini trio

Bloco: Som na Mala -
Bloco: Jeepe '

Bloco: Jacare Solteiro

.’V
Bloco: Tradigao Agua Dura' 16:00 h15:00 h

16:00 h
19:00 h

Mini Trio

17:00 h
20:00 h

Mini Trio

Mini trio

Bloco: Sunga Fest '

Bloco: Madrugueiros de Pijama

-:4
Mini trio 17:00 h16:00 h

16:00 h
14:00 h
16:00 h
19:00 h

Bloco: Misto Quente f

Baile Infantil no Coreto da Praga

Bloco: Tudo Igual -
Bloco: As Metralhadas '

Bloco: Vem Pra Ca '

17:00 h
18:00 h
20:00 h

Mini trio

Mini trio

Mini trio

16:00 h 17:00 h
A-rix...

Mini trioBloco: Jeguinho '

Concurso de Mascaras (Coreto
da Praga)

Bloco: Xylolo ••

14:00 h

16:00 h
19:00 h
20:00 h

15:00 h

17:00 h
20:00 h
21:00 h

Mini trio

Mini trio

Mini trio

Bloco: Arrastao do Samba'

Bloco: Filho da Africa'

iSSfitL
16:00 h
17:00 h
16:00 h

17:00 h
18:00 h

Mini trio

Mini trio

Bloco: As Poderosas'
Bloco: Juntos & Misturados'

Baile Infantil no Coreto da Praga

Obs.: Horario de encerramento do evento 03:00h da manha

Atenciosamente,

Wellingtpn Santana
Presidenÿ/ÿÿAÿUs.'

Julio Cesar Coelho
Diretor

of FJtirr.>i
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CIRCUITO

Iniciara na Av Brigadeiro Mario Epinghaus (no final de Linha de Lauro de Freitas), pelas mas: / Av Amarilio

Thiago dos Santos / Rua Miguel dos Santos Silva / Av Luis Tarqumio / Rua Valdomiro Rodrigues / Rua

RomualdodeBrito/Pra5aJoaoThiagodosSantosefinalizandonaPra$aMartinianoMaia.
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CIRCUITO VILA PRAIANA

Iniciara na Av Brigadeiro Mario Epinghaus(no final deLinha deLauro deFreitas), pelas ruas: / Main / America
Dourada /PortodaBarra/AlmiranteTamandare/PilaoArcado/AlmiranteBarrosofinalizandonaRuaAltoda
VilaPraiana.
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Busdoor
eOutdoor
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Valorizando ainda mais
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Obs.: 0 layout vai de acordo a cada bloco.
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ESTRUTURA SOLICITADA PARA 0 EVENTO

• SEPLAN - AUTORIZAQAO DO SOLO

• SESP - AJUSTES DE FIAQAO DE POSTES NAS RUAS DO CIRCUITO PARA A PASSAGEM DO MINITRIO, PODAGEM

DAS ARVORES, PADRONIZAQAO E CADASTRAMENTO DOS VENDEDORES AMBULANTES, ILUMINAQAO
LOCAIS: FIM DE LINHA, PRAQA DA BIBLIA, PE DO OITI, PRAQA DA MATRIZ

• POLICIAMENTO 52° COMPANHIA DA POLICIA MILITAR

• SECRETARY DE SAUDE (DISPONIBILIZAR AMBULANCIA BEM COMO OS PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAR

0 CIRCUITO DA FESTA)

• SECRETARY DETRANSITO ETRANSPORTE (VIABILIZAR AS RUAS PARA 0 DESFILE DOS BLOCOS/GUARDA MUNICIPAL)

• SECRETARY DE CULTURA - MINI TRIO (COMPATIVEL PARA 0 EVENTO), 30 BANHEIROS QUIMICOS DISTRIBUIDOS
NO FIM DE LINHA, PRAQA DA BIBLIA, PE DO OITI, PRAQA DA MATRIZ

• CORPO DE BOMBEIROS - DISPONIBILIZAR UNIDADE PARA ACOMPANHAR 0 CIRCUITO DA FESTA

• SECRETARY DE MEIO AMBIENTE: AUTORIZAQAO SONORA

:?,ÿ(!» -V.
’



ESTRUTURA SOLICITADA PARA 0 EVENTOww

CONTATOS DOS BLOCOS

BLOCO SOM NA MALA: Marcos Ribeiro (Radar) : 8853:6297

Artemio Luz : 8725-5543

BLOCO COROAS DE SANTO AMARO DE IPITANGA: Jose Martinez : 8616-6028 / 8649-6420

BLOCO JEEPE: Rosemeire Rangel : 9988-2196 / 8721-7086

BLOCO JACARE SOLTEIRO: Railana Medeiros : 9218-1352

Marcelo Santana: 8145-4798

BLOCO TRADIQAO AGUA DURA: Andrea Franco: 8889-8986
Sara Franco: 8897-9360

BLOCO SUNGA FEST: Erik : 8142-1095

BLOCO TUDO IGUAL: Aurelio Paranhos: 8157-3813

BLOCO MISTO QUENTE: Luizinho: 8363-4658

BLOCO AS METRALHADAS: Adla: 8220-9872

Adilis: 9117-9682
Sandro: 8129-0057

BLOCO VEM PRA CA: Anselmo: 8843-4243

BLOCO JEGUINHO: Claudia Magalhaes: 8883-5745
Ze Augusto: 9987-8172

BLOCO XYLOLO: Isahias Smpaio: 8801-8814 / 9952-8951
Nivea Cristina: 8751-1641

BLOCO ARRASTAO DO SAMBA: Julio Cesar: 9942-7382

Ivanildo Andrade: 9301-5585

BLOCO AS PODEROSAS: Wellington Santana :8353-1014
Ana Paula Santana: 8173-2824

BLOCO JUNTOS & MISTURADOS: Bel Araujo: 9724-6767

BLOCO MADRUGUEIROS DE PIJAMA: Paulo Reis: 9131-1024
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ESTRUTURA SOLICITADA PARA 0 EVENTO&

ORQAMENTO

DESCRICAO DO ITEM Quantidade Valor Unitario Valor Total

R$ 8.000,00 R$ 120.000,00

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

R$ 2.000,00 ' R$ 32.000,00!

R$ 3.000,00; R$ 48.000,00

15Mine Trio para apresentaÿao das bandas

Charanga

Equipamcntos dc/locutor/produtor c assistentes

Equipc dc seguranfa para mine trio

1

16

16

R$ 208.000,00

R$ 7.000,00
:
R$ 112.000,00

TOTAL SOME EQUIPAMENTOS
Apoio Financciro aos Blocos 16

R$ 112.000,00

R$ 2.200,00 : R$ 11.000,00

R$ 89,80 R$ 8.980,00

R$ 49,60 R$ 496,00

R$ 202,50; RS 2.025,00

R$ 432,00 R$ 8.640,00

R$ 720,00 R$ 3.600,00

R$ 1,98 R$ 1.980,00

RS 9,00; R$ 72.000,00

R$ 2.550,00 R$ 2.550,00ÿ
RS 1.750,00; RS 1.750,00

RS 13.200,00 RS 13.200,00

TOTAL APOIO FINANCEIRC-
' V

Confecfao e Vciculafao de outdoor

Galhardetes de postc aro dc madcira impr. Digital

Banneres cm impressao digital

Faixas de rua cm impressao digital

Galhardetes cm rccorte poli com cstrutura metal

Confecfao e Vciculafao de Busdoor

Cartazes coloridos em offset

Confccfao, cstamparia de camisas p/ blocos

Painel para fundo de palco

Criaÿao c Ilustra9ao do Projeto

Blimps Aercos (Baloes Promocionais)

5

100

10

10

20

5

1000

8000

1

1

I
i

TOTALPLANO DE MIDIA j R$ 126.221,00

RS 5.000,00 RS 5.000,00

RS 1.850,00) R$ 37.000,00

Omamcntaÿao da pra?a

Barracas cm estrutura dc metalon e Lona

1

20

TOTAL ESTRUTURA - I R$ 42.000,00

RS 12.720,00 RS 12.720,00Outros custos operacionais 1

R$ 12.720,00TOTAL OUTROS

!

t •
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ESTRUTURA SOLICITADA PARA O EVENTO

REI MOMO

___
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00Sonorizagao 1
R$ 3.000,00 RS 3.000,00Nÿluminagao / Maquina de Fumaga 1

R$ 1.000,00R$ 1.000,001Locugao
R$ 400,00Conjunto de mesas e cadeiras 20 R$ 20,00

R$ 2.500,00 R$ 2.500,001Decoragao
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00Premiagao do Rei momo 1

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00Premiagao da Rainha 1

R$ 5.000,00Coffe Break 1 R$ 5.000,00
R$ 600,00Seguranga R$ 600,004

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00Divulgagao,(panfletos, cartazes, radio,,
biog,caro de som_

R$ 23.500,00TOTAL

|

Local do evento: Concha Acustica- Lauro de Freitas
Data: 03/02/2018
Horario: 18:00h

Atenciosamente;

\

Wellington Santana
Presidetite
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ESTRUTURA SOLICITADA PARA 0 EVENTO

CONCURSO DE MASCARAS

DESCRIQAO DO ITEM Quantidade Valor Enitaric Valor Total

01 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

R$ 2.000,00 RS 2.000,00

R$ 200,00

RS 3.000,00

RS 1,00
R$ 1.000,00

R$ 500,00

RS 200,00?

Sonorizaÿao

Charanga
Conjunto de mesas e cadciras

PremiafSo
Numerafao dos Candidates

Cairo de Som (acompanhar o dcsfile)

Fogos

Agua

01

RS 200,00

RS 3.000,00

RS 500,00
RS 1.000,00

RS 500,00

RS 200,00

10

*
500

01

*
*

Local do Evcnto: Coreto da Praÿa - Lauro de Freitas

Data: 12/02/2018

Florario: 14:00h

BAILE INFANTIL

DESCRIQAO DO ITEM Quantidade Valor Unitaric Valor Total

RS 5.000,00 RS 5.000,00;

RS 5.000,00: RS 5.000,00

RS 1.200,00 RS 2.400,00
RS 1.000,00 RS 2.000,00

04 RS 2.400,00 RS 4.800,00

RS 1.000,00 RS 1.000,00

Sonorizaÿao

Bandas

Animadorcs

Pintura Facial

Brinquedos (Pula, pula/ piscina de bolinha)
Decoraÿao

01

02

06

*

Local do Evento: Coreto da Pra<?a - Lauro de Freitas

Data: 11/02/2018

Horario- 16:00h

LA-J' v.’«: r JJAt*
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PREFEITURA MUNICIPAL HE

Jlfe LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Lauro dc Freitas. 24 de Janeiro de 2018
Oficio N°PV2018

A

ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS

Umo°. Sr. Welligton

Prcsidente,

Prezado Senhor

Conforme aprovaÿao da celebraÿao do Tcrmo de patrocinio para a realiza<?ao do Carnaval

2018, em reuniao ordinaria do Conselho Municipal de Cultura, ocorrida cm 23/01/2018,

solicitamos a documentaÿao em carater de URGENCIA, para elaboravao do Termo de

Patrocinio, no valor de R$ 200.000,00(Duzentos mil reias), bem como as devidas alteraÿoes no

Projeto relativas ao Tema do carnaval e a Programaÿao, visto que a aprovaÿao do desfile dos

blocos ,ÿLde 09 a 12 de Feverciro.
r

,teneiosamente|

&
St

O' \(b
MaVpi loÿ&thtos

,MmcipalSecmari

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Endereÿo: Estrada do Coco, km 7, 5. Terminal Turislico Mae Mirinha de Portao s/n.

Bairro: Portao - CEP: 42-700-000 Lauro de Freitas - BA Tel.3369-9210/9296



r«? PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Memorando N° 106/2018
A Superintendence de Orgamento
Att. Sr. Caio Marques

Lauro de Freitas, 29 de Janeiro de 2018.

Prezado Senhor,

Vimos por intermedio deste, solicitar de Vossa Senhoria informagoes a respeito de Dotagao

Orgamentaria suficiente para realizagao de Termo de Patrodnio, com a ASSOCIAfAO

CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS, CNP] N- 14.813180/0001-

85 para REALIZAfAO dos desfiles do carnaval 2018, de 09 a 12 de Fevereiro, no valor total de

R$ 200.000,00(Duzentos mil reais), Fonte de Recurso -Fundo Municipal de Cultura [00) por

Inexigibilidade, do art. 25, "caput" da Lei 8.666 de 21de Junho de 1993.

Na expectativa da atengao deste setor, no sentido de atender a nossa solicitagao continuamos a

disposigao, reiterando-lhe os protestos de elevada estima e distinta consideragao, com nossos
cordiais cumprimentos.

Sem mais, para o momento, desde ja agradecemos e subscrevemo-nos.

Atenciosamer

Manofel
Secrerafie

Santos
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\ Associagao Carnavalesca

Je Cultural do Centro
v \S de Lauro de Freitas

DEC LARACAO

Eu, Paulo Augusto Nery, CPF n° 839440015-91, na qualidade de
representante legal do Bloco COROAS DE SANTO AMARO,
DECLARO, sob as penas da lei e para os fins, que represento o bloco
COROAS DE SANTO AMARO, com desfile previsto para o dia
09/02/2018, que estou de acordo com o projeto do Camaval 2018,
apresentado pela Associaÿo Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de
Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informaÿoes prestadas pela
Associaÿao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do
projeto, com o Plano de Trabalho e Aplicaÿao, e que a presente declara9ao
e UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTlCigAO NO
CARNAVAL 2018, estando ciente que o descumprimento das condi9oes
aqui estabelecidas sujeita o infrator as san9oes previstas na legisla9ao
vigente.

Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 2018

/ Cfÿuto :Vugusto Nery
CPF'839440015-91

Diretor(a) do COROAS DE SANTO AMARO



) Associagao Camavalesca
e Cultural do Centro
de Lauro de Freitas

I i

DECLARACAO

Eu, Lieberte Rodrigues de Oliveira CPF n° 011.846.325-02, na qualidade
de representante legal do Bloco JEEPE, DECLARO, sob as penas da lei e
para os tins, que represento o bloco JEEPE, com desfile previsto para o dia
09/02/2018, que estou de acordo com o projeto do Camaval 2018,
apresentado pela Associagao Camavalesca e Cultural do centra de Lauro de
Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informaÿoes prestadas pela
Associaÿo Camavalesca e Cultural do centra de Lauro de Freitas do
projeto, com o Plano de Trabalho e Aplicaÿao, e que a presente declaraÿao
e UNICA £ EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTICigAO NO
CARNAVAL 2018, estando ciente que o descumprimento das condisoes
aqui estabelecidas sujeita o infrator as sanÿoes previstas na legislaÿao
vigente.

Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 2018

Lieberte Rodrigues de Oliveira
CPF 011.846.325-02
Diretor(a) do JEEPE
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] Associagao Camavalesca

J e Cultural do Centro
v \S de Lauro de Freitas

DECLARACAO

Eu, Marcelino Jose Guimaraes Santana CPF n° 087.069.305-06, na
qualidade de representante legal do Bloco JACARE SOLTEIRO,
DECLARO, sob as penas da lei e para os tins, que represento o bloco
JACARE SOLTEIRO, com desfile previsto para o dia 09/02/2018, que
estou de acordo com o projeto do Camaval 2018, apresentado pela
Associagao Camavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informa9oes prestadas pela
Associagao Camavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do
projeto, com o Plano de Trabalho e Aplica9ao, e que a presente declara9ao
e UN1CA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTICigAO NO
CARNAVAL 2018, estando ciente que o descumprimento das condi9oes
aqui estabelecidas sujeita o infrator as san9oes previstas na legisla9ao
vigente.

Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 2018

/A

Ma/celiho Josfe (tuTdiaraes Santana

/ CPF (p.069/305-06 /
Diretor(a) do JACAREÿOLTEIRO
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Assoeiagao Carnavaiesca
e Cultural do Centro
de Lauro de Freitas

DECLARACAO

Eu, Crispiniano Gleison dos Santos SenaCPF 019.046.305-88, na

qualidade de representante legal do Bloco SUNGAS FEST,DECLARO, sob as

penas da lei e para os fins, que represento o bloco SUNGA FEST, com

desfile previsto para o dia 10/02/2018, que estou de acordo com o projeto

do Carnava! 2018, apresentado pela Assoeiagao Carnavaiesca e Cultural do

centro de Lauro de Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informagoes prestadas pela

Assoeiagao Carnavaiesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do

projeto, corn o Plano de Trabalho e Aplicagao, e que a presente declaragao

e UNiCA I; EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTICICAO NO CARNAVAL

2018, estando ciente que o descumprimento dascondigoes aqui

estabelecidas sujeita o infrator as sangoes previstas na legislagaovigente.

Lauro de Freitas, 24 de Fevereiro de 2018

Crispiniano Gleison dos Santos Sena

CPF 019.046.305-88

Diretor(a) do SUNGAS FEST



Associagao Carnavalesca
e Cultural do Centro
de Lauro de Freitas

J

DECLARACAO

Eu, Glaucio Bezerra Morais CPF n° 874.813.085-00, na qualidade de
representante legal do Bloco MADRUGUEIROS DE PIJAMA,

DECLARO, sob as penas da lei e para os fins, que represento o bloco
MADRUGUEIROS DE PIJAMA, com desfile previsto para o dia
10/02/2018, que estou de acordo com o projeto do Camaval 2018,
apresentado pela Associaÿo Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de
Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informaÿoes prestadas pela

Associa9ao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do
projeto, com o Plano de Trabalho e Aplicaÿao, e que a presente declaraÿao
e UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTICICAO NO
CARNAVAL 2018, estando ciente que o descumprimento das condigoes
aqui estabelecidas sujeita o infrator as sanies previstas na legisla9ao
vigente.

Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 2018

/Glaucio Be/ei4a Morais
/CPF 874.8EE085-00

Diretor(a) do MADRUGUEIROS DE PIJAMA
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\ Associagao Carnavalesca
e Cultural do Centro
de Lauro de Freitas

DECLARACAO

Eu, Aurelio dos Santos Paranhos Neto CPF n°006158855-51, na
qualidade de representante legal do Bloco TUDO IGUAL, DECLARO,
sob as penas da lei e para os fins, que represento o bloco TUDO IGUAL,
com desfile previsto para o dia 1 1/02/2018, que estou de acordo com o

projeto do Camaval 2018, apresentado pela Associagao Carnavalesca e
Cultural do centra de Lauro de Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informavoes prestadas pela
Associagao Carnavalesca e Cultural do centra de Lauro de Freitas do
projeto, com o Plano de Trabalho e Aplica9ao, e que a presente declara9ao
e LFN1CA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTlCigAO NO
CARNAVAL 2018, estando ciente que o descumprimento das condÿoes
aqui estabelecidas sujeita o infrator as san9oes previstas na legisla9&o
vigente.

Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 2018

V ?

-

Aurelio dos Santos Paranhos Neto
CPF 006158855-51

Diretor(a) do TUDO IGUAL
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\ Associagao Carnavalesca
e Cultural do Centro
de Lauro de Freitas

i

DECLARACAO

Eu, Luiz Alberto da Anunciaÿao Araujo CPF n° 014128365-30, na
quaiidade de representante legal do Bloco JUNTOS E MISTURADOS,
DECLARO, sob as penas da lei e para os fins, que represento o bloco
JUNTOS E MISTURADOS, com desfile previsto para o dia 10/02/2017,
que estou de acordo com o projeto do Camaval 2018, apresentado pela
Associagao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informa9oes prestadas pela
Associagao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do
projeto, com o Plano de Trabalho e Aplica9ao, e que a presente declara9ao
e UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTICigAO NO
CARNAVAL 2018, estando ciente que o descumprimento das condi9oes
aqui estabelecidas sujeita o infrator as san9des previstas na legisla9ao
vigente.

Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 20 18

Luiz Alberto da Anuncia9ao Araujo
CPF 014128365-30

Diretor(a) do JUNTOS E MISTURADOS



Associagao Carnavalesca
e Cultural do Centro

S de Lauro de Freitas

J I

DECLARAQAO

Eu, Angela Miguez das Neves CPF 766.091.975-04, na qualidade de

representante legal do Bloco MISTO QUENTE, DECLARO, sob as penas da

lei e para os fins, que represento o bloco MISTO QUENTE, com desfile

previsto para o dia 11/02/2018, que estou de acordo com o projeto do

Carnaval 2018, apresentado pela Associagao Carnavalesca e Cultural do

centro de Lauro de Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informagoes prestadas pela

Associagao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do

projeto, com o Plano de Trabalho e Aplicagao, e que a presente declaragao

e UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTICigAO NO CARNAVAL

2018, estando ciente que o descumprimento dascondigoes aqui

estabelecidas sujeita o infrator as sangoes previstas na legislagaovigente.

Lauro de Freitas, 24 de Fevereiro de 2018

Angela Miguez das Neves

CPF 766.091.975-04

Diretor(a) do MISTO QUENTE
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\ Associagao Carnavalesca
e Cultural do Centro
de Lauro de Freitas

DECLARACAO

Eu, Alexandro Luz Santos CPF n° 759202635-04, na qualidade de
representante legal do Bloco AS METRALHADAS, DECLARO, sob as
penas da lei e para os fins, que represento o bloco AS METRALHADAS,
com desfile previsto para o dia 11/02/2018, que estou de acordo com o
projeto do Camaval 2018, apresentado pela Associagao Carnavalesca e
Cultural do centra de Lauro de Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informagoes prestadas pela

Associa9ao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do
projeto, com o Plano de Trabalho e Aplica9ao, e que a presente declara9ao
e UN1CA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTICICAO NO
CARNAVAL 2018, estando ciente que o descumprimento das condi9oes
aqui estabelecidas sujeita o infrator as san9oes previstas na legisla9ao
vigente.

Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 2018

Alexandro Luz Santos
CPF 759202635-04

Diretor(a) do AS METRALHADAS
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\ Associagao Carnavalesca

Je Cultural do Centro
s y de Lauro de Freitas

MX LARACAO

Eu, Ednirce Passos Souza CPF n9 564.594.325-20, na qualidade de

representante legal do Bloco VEM PRA CA, DECLARO, sob as penas da lei e

para os fins, que represento o bloco VEM PRA CA, com desfile previsto

para o dia 11/02/2018, que estou de acordo com o projeto do Carnaval

2018, apresentado pela Associagao Carnavalesca e Cultural do centre de

Lauro de Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informagoes prestadas pela

Associagao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do

projeto, com o Plano de Trabalho e Aplicagao, e que a presente declaragao

e UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTICICAO NO CARNAVAL

2018, estando ciente que o descumprimento das condigoes aqui

estabelecidas sujeita o infrator as sangoes previstas na legislagao vigente,

Lauro de Freitas, 24 de Fevereiro de 2018

CPF564.594.325-20

Diretor(a) do BLOCO VEM PRA CA



\ Associagao Carnavalesca

J e Cultural do Centro
v de Lauro de Freitas

DECLARACAO

Eu, Jose Augusto da Silva CPF n°087058285-20, na qualidade de
representante legal do Bloco JEGUINHO, DECLARO, sob as penas da lei
e para os fins, que represento o bloco JEGIJINHO, com desfile previsto
para o dia 12/02/2018, que estou de acordo com o projeto do Camaval
2018, apresentado pela Associagao Carnavalesca e Cultural do centro de
Lauro de Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informa9des prestadas pela

Associa9ao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do
projeto, com o Plano de Trabalho e Aplica9ao, e que a presente declara9ao
e UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTICigAO NO
CARNAVAL 2018, estando ciente que o descumprimento das condi9oes
aqui estabelecidas sujeita o infrator as san9oes previstas na legisla9ao
vigente.

f
Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 2018

JoÿAugiwtiLiia Silva
da7 087/058285-20

Diretor(a)/do JEGUINHO



j Associagao Carnavalesca
e Cultural do Centro
de Lauro de Freitas

DECLARACAO

Eu, Wellington de Santana Santos CPF n° 960301605-50, na qualidade de
representante legal do Bloco AS PODEROSAS, DECLARO, sob as penas
da lei e para os fins, que represento o bloco AS PODEROSAS, com desfile
previsto para o dia 12/02/2018, que estou de acordo com o projeto do
Camaval 2018, apresentado pela Associa9ao Carnavalesca e Cultural do
centro de Lauro de Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informagoes prestadas pela
Associagao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do
projeto, com o Plano de Trabalho e Aplicaÿao, e que a presente declaraÿao
e UNICA E EXCLUS1VAMENTE PARA FINS DE PARTICigAO NO
CARNAVAL 2018, estando ciente que o descumprimento das condiÿoes
aqui estabelecidas sujeita o infrator as sanÿoes previstas na legisla9ao
vigente.

Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 2018

Wellington desSantana Santos
CPF 960301605-50

Diretor(a) do AS PODEROSAS
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\ Associagao Carnavalesca
e Cultural do Centro
de Lauro de Freitas

DECLARACAO

Eu, Isaias Sampaio dos Santos CPF n° 896.702.485-15, na qualidade de
representante legal do Bloco XYLOLO, DECLARO, sob as penas da lei e
para os fins, que represento o bloco XYLOLO, com desfile previsto para o
dia 12/02/2018, que estou de acordo com o projeto do Camaval 2018,
apresentado pela Associaÿao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de
Freitas.

Dectaro, tambem, concordar com todas as informaÿoes prestadas pela

Associa9ao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do
projeto, com o Plano de Trabalho e Aplica9ao, e que a presente declara9ao
e UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTICigAO NO
CARNAVAL 2018, estando ciente que o descumprimento das condÿoes
aqui estabelecidas sujeita o infrator as san9oes previstas na iegisla9ao
vigente.

Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 2018

Isaias Sampafo dos Santas
CPF 896.702.485-15

Diretor(a) do XYLOLO



) \ Associagao Carnavalesca
e Cultural do Centro
de Lauro de Freitas

DECLARACAO

Eu, Julio Cesar Brandao Coelho CPF n° 34786600504, na qualidade de
representante legal do Bloco ARRASTAO DO SAMBA, DECLARO, sob
as penas da lei e para os fins, que represento o bloco ARRASTAO DO
SAMBA, com desfile previsto para o dia 12/02/2018, que estou de acordo
com o projeto do Carnaval 2018, apresentado peia Associaipao
Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informa9oes prestadas pela

Associa9ao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do
projeto, com o Plano de Trabalho e Aplica9ao, e que a presente declara9ao
e UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTICICAO NO
CARNAVAL 2018, estando ciente que o descumprimento das condÿoes
aqui estabelecidas sujeita o infrator as san9oes previstas na legisla9ao
vigente.

Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 2018

JuiurCesarUrandao Coelho
CPF5347S66G05O4 -

Diretor(a) do'ARRASTAO DO SAMBA



Associacao Carnavalesca
e Cultural do Centro

y de Lauro de Freitas

DECLARACAO

Eu, Cleber dos Santos Sena CPF n9 797.314.905-82, na qualidade de

representante legal do Bloco AFOXE FILHOS DA AFRICA, DECLARO, sob as

penas da lei e para os fins, que represento o bloco AFOXE FILHOS DA

AFRICA, com desfile previsto para o dia 12/02/2018, que estou de acordo

com o projeto do Carnaval 2018, apresentado pela Associagao

Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas.

Declaro, tarnbem, concordar com todas as informagoes prestadas pela

Associate Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do

projeto, com o Plano de Trabalho e Aplicagao, e que a presente declaragao

e UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTICigAO NO CARNAVAL

2018, estando ciente que o descumprimento dascondigoes aqui

estabeiecidas sujeita o infrator as sangoes previstas na legislagaovigente.

Lauro de Freitas, 24 de FeviÿTOde’2018

los Santos Sena

CPF 797.314.905-82

Diretor(a) do AFOXE FILHOS DA AFRICA
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\ Associagao Carnavalesca
e Cultural do Centro
de Lauro de Freitas

r

DECLARACAO

Eu, Lourengo Alves de Oliveira Junior CPF n° 920194045-91, na
qualidade de representante legal do BIoco AGUA DURA, DECLARO, sob
as penas da lei e para os Fins, que represento o bloco AGUA DURA, com
desfile previsto para o dia 10/02/2018, que estou de acordo com o projeto
do Camaval 2018, apresentado pela Associagao Carnavalesca e Cultural do
centro de Lauro de Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informagoes prestadas pela
Associagao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do
projeto, com o Plano de Trabalho e Aplicagao, e que a presente declaragao
e UN1CA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTICigAO NO
CARNAVAL 2018, estando ciente que o descumprimento das condigoes
aqui estabelecidas sujeita o infrator as sangoes previstas na legislagao
vigente.

Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 2018

Alves de Oliveira Juni6r
CPF 920194045-91

Diretor(a) do AGUA DURA
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] Associagao Carnavalesca
e Cultural do Centro
de Lauro de Freitas

Eu, Joanderson Santos dos Santos, CPF n° 044.974.675-54, na qualidade
de representante legal do Bloco SOM NA MALA (RESISTENCIA),
DECLARO, sob as penas da lei e para os fins, que represento o bloco SOM
NA MALA (RESISTENCIA), com desfile previsto para o dia 09/02/2018,
que estou de acordo com o projeto do Camaval 2018, apresentado pela
Associa9ao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas.

Declaro, tambem, concordar com todas as informaÿoes prestadas pela
Associaÿao Carnavalesca e Cultural do centro de Lauro de Freitas do
projeto, com o Plano de Trabalho e Aplicaÿao, e que a presente declaraÿao
e UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PARTICICAO NO
CARNAVAL 2018, estando ciente que o descumprimento das condÿoes
aqui estabelecidas sujeita o infrator as san9oes previstas na legisla9ao
vigente.

Lauro de Freitas, 24 de Janeiro de 2018

Joanderson Santos dos Santos
CPF 044.974.675-54

Diretor(a) do SOM NA MALA (RESISTENCIA)
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1. APRESENTACAO:

Lauro de Freitas e um municipio que fica a 22km de Salvador conhecida

como cidade litoranea que possui belissimas praias que atraem miihares de
turistas todos os anos e durante 0 ano todo. Em seu calendario cultural,
destacam-se as festividades religiosas e 0 tradicional Carnaval.

A cidade em questao por ser Regiao Metropolitana com aproximadamente

163.449 habitantes, tornou-se um local de descanso e lazer para as cidades
vizinhas, principalmente para a populagao no que se refere a faixa etaria de 15
a 64 anos que abrange 0 numero de 117.029 - corresponde a 71.6% e acima
de 65 anos e de 7.192 - 4.4% considerados como melhor idadefFonte: IBGE
2010).

Nesse sentido, 0 BLOCO COROAS DE SANTO AMARO DE IPITANGA,
surgiu no carnaval de Lauro de Freitas, a fim de suprir a carencia de diversao
carnavalesca para a comunidade, em especial a “melhor idade”
proporcionando alegria, seguranga, ambiente familiar e amizades, com
programagao de carnaval de rua ao som de charanga e suas machinhas
tradicionais, a fim de resgatar e reviver os carnavais de outrora.

Importante destacar que em 2013 0 BLOCO COROAS DE SANTO AMARO
DE IPITANGA, iniciou sua trajetoria abrindo 0 Carnaval desta Cidade,
atualmente tornou-se tradigao. Possui grande respeito e credibilidade no
carnaval da nossa cidade e entre os folioes, sao quatro anos de muita festa e
alegria, e a cada ano 0 bloco vem se destacando por seus valores familiares,
contribuindo sempre para a diversao e bem-estar dos laurofreitenses.
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0 BLOCO COROAS DE SANTO AMARO DE fPITANGA, tem como objetivo
geral agregar ao carnaval de Lauro de Freitas, diversao a comunidade e em
especial as pessoas da “melhor idade”, proporcionando alegria, seguranga,
ambiente familiar e amizades, com programagao de carnaval de rua ao som
de charanga e suas machinhas tradicionais, a fim de resgatar e reviver os
carnavais de outrora.

•Transformar o carnaval de Lauro de Freitas, numa festa auto-suficiente,
possibilitando a circulagao de capital financeiro dentro do proprio municipio;

•Gerar empregos e renda temporaries para a populagao Laurofreitense;

•Colocar o municipio dentro da rota de turismo carnavalesco, apresentando
urn carnaval de qualidade, com seguranga e muita diversao, com diferencial
nos carnavais tradicionais de outrora.

* n&
e

mm
mPara essa edigao do bloco sao esperados 1000 folioes entre eles

temos representante de comunidade, integrates de orgaos publico, do
legislativo municipal e do estadual entre outros.

w
Dm ; tmpu.

A apresentagao sera no dia 09/02/2018 (sexta-feira), as 19h, abrindo
mais uma vez o carnaval da cidade, ate as 22h.

2

MB!
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Endereÿo da Sede Provisoria da Organizaÿao do BLOCO

Rua Helenita de A. Silva, ne 301, Is andar, Centro, Lauro de Freitas -Ba.
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CIRCUITO DO BIOCO
0 percurso consiste na concentragao que sera no

final de linha de onibus de Lauro de Freitas, percorrendo o circuito
tradicional do carnaval, finalizando ate a Concha Acustica Roger Batera
no centro da cidade, onde teremos um grande BAILE
CARNAVALESCO, com musica ao vivo, acompanhado com urna
deliciosa feijoada.
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MARKETING

Carro de som

Banner

Stand/Promotora

Distribuigao de folhetos nas comunidades
e

Livro Book dos melhores momentos
Midias: Blogs, jornais locais. -/••••

/

SUBSIDIOSN°

Camisas01 >•

02 Charanga

Carro de apoio food03

Cantor04

Material feijoada05

06 Ornamentagao 3
Seguranga05

IP
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PRRCEIROS:

• Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas;

• Secretaria de Transportes;

• Secretaria de Infraestutura;

• Secretaria de Servigos Publico;

• Secretaria de Cultura;

• Policia Militar do Estado da Bahia 52a CIPM;

•Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia.
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.-mmEnderego da Sede Provisoria da Organizaÿao do BLOCO

Rua Helenita de A. Silva, n® 301, 1® andar, Centro, Lauro de Freitas -Ba.
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BLOCO DOS COROAS LEVANDO IRREVERENCIA PARA AS RUAS EM 2017
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0blocoJEEPepelo nonoano consecutivo,em 201&,vemcomuma propostade inovapitodentrodo tradicionalcarnavaldomunicipiodoLaurodeFreitas;atravesdo©

Jeepeiros queacompanham o bloco.0“JEEPe” foicriado com o intuitode fazer uma festademocritica,alegre e marcante.Pois a sua coordenagao e feita com pe&soas que

conhecem eatuamnaireaculturaledeeventos,fazendocomquea festasejaurnverdadeirosucesso.

0nomeJEEPe ternum significadointeressante;eu vou deJeepe voce vaiape (na paleta). Iniciou-se na festadopadroeirodomunicipio em 2009,comuma proposta
dealgunsamigosmusicospassarempelas ruasdacidadefazendomusica numJeep Wyllis1975.Devidoaoenorme sucesso,inevitavelmentesurgiua ideiadobloco;desfilar

no carnavalde 2010com osamigos.Novamenteem 2011o sucessotomoucontadoblocoque saiucommaisde1000pessoasacompanhando. Eleito na pela Associafao

de Imprensa da cidade como o maior e mais animado bloco pelo quarto ano consecutivo, no ano de2016e2017, safmos com 2000 integrantes, sendo animado pela
cantora Ju Moraes (2016) e (Sera Samba (2017), tendo um destaque naturaldentro do evento pelo diferencial em que foi concebido o bloco. Estamos levando o bloco "
JEEPe”,maisumanopara brinear ocarnavaln3omaisnumJeep,masemumtrioeletricocom3.000folides.

J- • :

;.'f" - •:

vii>rS: *:
r

*. •’s-

Realizar um carnaval com sucesso e eatiefagMo no municipio de Lauro de Freitas. Nossa saida sera com uma concentragao no dia 09/02/2016 (sexta-feira de

carnaval) as1B:00h no final de Linha de Lauro de Freitas-Bahia. As 20:00 iniciara a saida passando pelas ruas: Av. Brigadeiro Mario Epinghaus / Av. Amarilio Thiago dos

Santos/Rua MigueldosSantosSilva /Av.LuisTarqumio/RuaValdomiroRodrigues/Rua RomualdodeBritoefinalizandonaPragaJoaoThiagodosSantos.

0percurso tera aproximadamente 4km,sairemos com1000(um) milcamisas e o evento sera visto por mais de10000 (dez mil) pessoas. Para isso preparamos

umaestruturacom equipesdeseguranfa,cordeiros,policiamilitar,guardamunicipal,corpodebombeiros,carrodeapoioeumaequipemedica.
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Responsivel pelo Bloco Jeepe:

Rose Rangel

Contato: roseloir<@)hotmail.com - (71) 90721-7006 / 99900-2196
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1'i§:jj ASSOCIAfAO AMBIENTALISTA E CULTURAL JACARE SOLTEIRO

TEMA 2018:"CARNAVAL&FUTEBOL:PAIXOESDOPOVO"/V,j
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hHISTORICO

0 desfile do JACARE arrasta uma multidao pelas ruas da cidade.

Animando seus associados e o publico. A entidade ja desfrla ha 7 anos e

a expectativa demais um ARRASTAO DOJACARE,onde os presentes,em

um certo momento do percurso, se apropriam do Bloco e todos se

confraternizamnumimensocortejodefolioes.

0 JACARE mantem como tradiÿao uma tematica de preocupaÿao

enorme com a realidade dos rios de Lauro de Freitas, mais

especificamente os rios Ipitanga, com suas lendas e tradiÿoes e o rio

Joanes.

0JACARE SOLTEIRO surge emfunÿao das lendas do Rio Ipitanga,onde o

ultimo jacareresistiubravamentea degradaÿaodorio.
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p PROPOSTAS

OBLOCO JACARESOLTEIROtemo propositodedespertar a conscience

ecologica dos folioes.0JACAR£,pelo 7°ano abre o carnaval de Lauro de

I Freitas sempre nasnoitesdas sextas feiras com temas deinteressesocial

e nos seus desfiles enfatiza a luta contra os preconceitos e intolerance,

irmanado com a comunidade LGBT na luta contra a homofobia e

irmanado tambem com a religioes de matrizes africanas contra a f f
intolerance. 0 JACARE e uma reference do nosso carnaval pela sua I
tradiÿaoepropostas
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OBJETIVO

I
I 0 JACARE - ressalta nos seus desfiles a questao da diversidade e de j

genero. Alem da questao da consciencia ecologica e preservaÿoes das I
nascentes, dos nossos rios e praias, o BLOCO procura agregar valores

positivos aos seus associados e simpatizantes,destacando a memoria,a

cultura eopatrimdniodonossomunicipio.
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BLOCO SUNQA FIST

13°EDIÿAO

Star

Bloco Sunga Fest

Eric dos santos sena
Tel: 981421095/71 991412318
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BLOCO SU1GJIFIST

SUMAmo

> APRESENTAQAO

>OBJETlVO DO EVENIC

>0 QUE E l»RECISO PARA ACONTECER

>O DESFILE

>0 BLOCO

> AGRADECIMENTOS

w

Eric dos santos sena
Tel: 981421095/71 991412318



\;A

BLOCO SUN6A FEST

> APRESENTACAO

Sunga Fest e urn dos mais velhos blocos do Carnaval de Lauro de Freitas. Criado em 2006,

foi inn dos primeiro bloco da cidade a resgata o velho historia do camava! da cidade.

Formado apenas por honiens, o grupo se destaca pela criatividade e alegria dos socios que, a

cada ano, gera cxpectativa no publico. Fundado por Eric dos santos sena, juntamente com

amigos, o Bloco mais conhecido popularmentc os Sungas.
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w

Eric dos santos sena
Tel: 981421095/71 991412318
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BLOCO SUN6A FEST

%
.***

> 0 Bloco

No inicio, Os socios coin Abada e Sungas, o bloco causoumuita irreverencia ao

publico por conta da alegria e ousadia do associados. Nos primciros anos, o bloco

contava com ajudar dos amigos e fitndadores pra confecgao dos abadas, a partir do

camaval 2014 seu irmao e atual vice- presidcnte Gleison sena que por curiosidade

come9o a criar os abadas dai cm diante, de acordo com cada tema c musica do ano

atual. O bloco "Suiiga lest' acompanlia todas as inudanvas do Camaval da cidade e

acumula experiencias. Mantendo a tradiÿao, c seguir a modemidade dos abadas,

mas pemianecendo com suas raizes, vestindo os scus folioes com abadas alegres.

Como uma verdadeira heranÿa da cultura de Lauro de Freitas. No

e

m
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4 ,

3

2006 2007 2008 2009 2010

Eric dos santos sena
Tel: 981421095/71 991412318
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BLOCO SUN€A FEST
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Vice-presidente gleison sena e presidente Eric sena em 2011

Eric dos santos sena
Tel: 981421095/71 991412318
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> AGRADECIMENTOS

A a todos os amigos que contribuiram para que o Bloco sunga fcst possa acontecer,

valorizando a cultura local de nossa cidade.

ABADA 2018

Eric dos santos sena
Tel: 981421095/71 991412318
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CONTATO: AURELIO PARANHOS -TEL: (71) 981573813
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PROJETO-CARNAVAL 2018
Apresentafao
Justificativa
O Que E Preciso Para Acontecer

O Desfile
O Bloco
Camiseta
Banda
Objetivos

Doafoes
PlanilhaDe Custo

Plano De Contra Partida
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APRESENTAQAO

Nos os diretores do Bloco TUDO IGUAL elaboramos esse projeto solidario que acontece

desde o Camaval de 2016, o proposito principal do Bloco Tudo Igual e ajudar os que
necessitam arrecadando latas de leite para serem doados em diversas institutes de caridades
nao buscamos fins lucrativos e sim sermos solidarios com quem precisa, alem de resgatar e

estimular a manuten9ao dos festejos do municipio priorizando a participate dos artistas dos
municipios e o lazer para os municipes acreditamos que nao ha valor que pague voce ajudar a

quem precisa por isso esse projeto e diferente, buscamos levar alegria e ajudar a quem

precisa.
Nossa intenÿao este ano e realizar o desfile do Bloco com 1.000 integrantes animados por um

trio eletrico com a banda musical Festa na Cozinha ,tocando um repertorio de musicas de
samba, no tradicionalno domingo de camaval.
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JUSTIFICATIVA

Com este projeto o BLOCO TUDO IGUAL pretende ampliar a visibilidade do samba no

Camaval de Lauro de Freitas de 2018, trazendo com seu ritmo, repertorio e danga de

origem africana, que tanto tern enaltecido a cultura baiana. A execugao desta agao e

favorecida pela aptidao que o foliao baiano tern com a sua cultura. Alem de ser forte

motivo para entusiasmar e animar os presentes na folia momesca.

Alem de arrecadar alimentos latas de leite para serem doadas para diversas instituigoes de

caridade conforme o bloco realiza desde o camaval de 2016.

sz.



BLOCO TUDO IGUAL 2018
FAZENDO SOLIDARIEDADE NA

AVENIDA
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O QUE E PRECISO PARA ACONTECER

1. Contrata9ao de TRIO ou mini TRIO

2. Contrata9ao da Banda e participa9des (Festa na Cozinha e convidados);

3. Contrata9ao de Seguran9as de ambos os sexo;

4. Contrata9ao de cordeiros de ambos os sexo;
5. Contrata9ao de Ilumina9ao;
6. Transporte e alimenta9ao para banda e prestadores de servÿos.

7. Confec9ao de 1,000 abadas;
8. Compra de Bebidas;
9. Contrata9ao de Carros de Som para divulga9ao
10. Contrata9ao de Fotografo.
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FAZENDO SOLIDARIEDADE NA

AVENIDA

BMP

am ,,

0 DESFILE
LOCAL: Circuito Oficial do Carnaval de Lauro de Freitas.

2018 (domingo).DATA:
HORARIO: A partir das

O BLOCO

0 Bloco Tudo Igual possui 10 anos de existencia, durante 05 anos o bloco
desfilou no Circuito Alternative do Carnaval de Lauro de Freitas acerca de 05
anos desfila no Circuito Oficial do Carnaval que vai do final de linha dos onibus
de Lauro de Freitas ate a Pra(;a da Matriz. O bloco TUDO IGUAL tera com

atra<;ao o grupo FESTA NA COZINHA.
—
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CAMISETA
O bloco TUDO IGUAL tera com atra<;ao o grupo FESTA NA COZINHA.
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BANDA
O bloco TUDO IGUAL tera com atra<;ao o grupo FESTA NA COZINHA.
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OBJETIVOS

O BLOCO TUDO IGUAL , objetiva promover visibilidade para os blocos de samba no

camaval de Lauro de Freitas , mostrando criatividade, alegria, beleza, ritmo musical, dan<pa e

envolvimento dos folioes no seu desfile de camaval.
Desfilar promovendo aÿoes educativas de grande visibilidade com distribuÿao de

preservatives e de como evitar as DST\ AIDS antes, durante e depois do camaval.
Produzir fantasias criativas e de muita beleza;
Demonstrar alegria com as dan9as, cantos e gingas no desfile;
Mostrar o ritmo do samba durante o desfile no Circuito;
Apresentar musica de samba com qualidade e respeito as diferen9as durante o desfile;
Chamando sempre a aten9ao do foliao para a preven9ao a saude durante e depois do camaval.
Arrecadar latas de leite para doar em institutes de caridades.
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BLOCO TUDO IGUAL 2018
FAZENDO SOLIDARIEDADE NA

AVENIDA
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PLANO DE CONTRAPARTIDA

As atividades serao realizadas em vias publicas (circuito camavalesco), piso em

asfalto, sem barreiras e apropriado para realizafao de atividades que tenham a

presenfa popular (vias abertas). Todo cidadao presente nas ruas, terao livre acesso

as apresentafoes. As marcas do patrocinador sera exposta nas laterais do trio
eletrico e nas L000 fantasias dos integrantes do bloco.

Lauro de Freitas, 20 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE DO BLOCO TUDO IGUAL

£


