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Bloco Juntos & Misturados (10 anos de tradigao)

O projeto do bloco Juntos e misturados surgiu com intuito de: divulgar parte da

Cultura de Lauro de Freitas antiga Santo Amaro de Ipitanga. resgatar os
saudosos tempos onde se brincava os festejos da nossa terra com paz e
alegria. trazer novamente as ruas pessoas de bem, introduzir a diversao em
familia nos blocos e mostrar aos jovens que e possivel brincar. se divertir.
dangar e curtir junto da familia e longe das drogas e violencia.

Para isso propomos para a noite de sabado de carnaval O Bloco Juntos &
Misturados. Uma estrutura com mini trio eletrico, seguranga. enfim: 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 se divertir. sambar, azarar, aprender, e aproveitar a anoite na otima
companhia dos amigos e familiares.

Resgatar a cultura da nossa terra valorizando os artistas do municipio.
trazendo de volta a alegria e a paz para nossa festa.
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Btoco Juntos & Misturados (10 anos de tradigao)W
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O carnaval de rua de Lauro de Freitas e um caldeirao de cores e ritmos e ja se
consolidou no calendario das festas populares. 0 Bloco Juntos & Misturados
em comemoragao aos seus 10 anos traz para a Avenida como aposta para o
Carnaval 2018, o tema: Lauro de Freitas- Carnaval de Cores e Ritmos, por
entender que dentro desse imenso caldeirao musical todas as cores e ritmos se
misturam e trazem como resultado, a alegria do foliao laurofreitense e tambem
de toda a Regiao Metropolitana. Durante a folia momesca, o que se ve nas
ruas da cidade e um show de cores e de ritmos que marcam os desfiles dos
blocos e das entidades carnavalescas que se apresentam na festa, juntamente
com a vibragao do foliao. A cada ano, nossa cidade se veste com as acres da
alegria. para dar passagem a uma das maiores manifestagoes culturais e
populares do planeta. E em Lauro de Freitas que o carnaval toma cores de
povo. de nossa brasilidade, onde a irreverencia e a descontragao dos folioes
sao a marca registrada nas entidades: das baianas, dos cangaceiros, dos
mascarados. dos afoxes. Lauro de Freitas abre as portas da cidade para a
magia do carnaval e seus mais variados ritmos: fanfarra, percussao. charanga.
axe. samba, ijexa, proporcionando muita alegria e acima de tudo. orgulho das
nossas raizes.
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Ano 2018 k
W

W Com a apresentagao da Banda Pincel e a participagao da Cantora Camila
Ribeiro o bloco Juntos & Misturados promete fazer o maior desfile de todos os

tempos no carnaval 2018 de Lauro de Freitas
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Apresentacao
5‘

I

O Bloco Misto Quente, foi fundado
em 10 de fevereiro de 2002, pela

moradora Angela Miguez das

Neves, conhecida como Kinho,
residente da Rua Sao Jorge 25 -
centro

••

de Freitas.Lauro

/
M

M
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0 nome Misto Quente foi dado por ser

uma mistura de mulheres vestida de
homem e homem vestido de mulher,

saindo pelas do centro animando os

folioes parando enfrente a casa da

moradora D. Antonia, e a festa
prosseguia ate altas horas.
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O bloco Misto Quente comegou a desfilar no circuito oficial

criado pela associagao, no decorrer doa anos sentindo a

dificuldade de conseguir a associados para deslair travestidos
houve a necessidade de mudar para bloco de abada agrupando

todos os tipos de folioes, neste ano de 2017 o bloco vem
homenageando o 100 anos do samba.
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No comedo a intengao dos
organizadores era levar alegria

e descontragao para os

moradores da Rua Sao Jorge,

com o passar do tempo foi se

tornando tradigao e ate as

crianga faziam questao de se

travestir para participar do

bloco, quando foi feito o

comite para fundar a

associagao carnavalesca e

cultural de Lauro de Freitas.
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A sede do Bloco Misto Quente fica localizado na

Rua Sao Jorge ns 31-Centro - Lauro de Freitas.
JT ' v

/"
Presidente: Angela Miguez das Neves

Vice- Presidente: Luis Angelo das Neves Alves
7v

Contatos: (71) 98363-5950 / 98877-2721
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BIoco “AS METRALHADAS*

UM BREVE HISTORICO:

0 BIoco Carnavalesco "AS METRALHADAS", surgiu de uma simples

conversa entre amigos, no ano de 2004. Como estava proximo do periodo de

Carnaval, tiveram a ideia de safrem travestidos de mulher, como uma simples

brincadeira.

Esse pequeno grupo de amigos saiu pelas ruas do Centro de Lauro de

Freitas vestidos com roupas femininas atras de uma carroga com algumas

cervejas dentro de urn isopor e um carro de som, extravasando e contagiando a

todos que saiam de suas casas para olhar e se divertir com aquela manifestagao

de alegria, amizade e diversao.

Com muita persistence e sacriffcio essa manifestagao foi se repetindo

nos anos seguintes com o intuito de ajudar a resgatar a tradigao da comunidade

s de Lauro de Freitas que e ter seu carnaval de bairro, de maneira acessivel onde

todos possam brincar e se divertir dentro da sua comunidade, mantendo as

tradiÿoes locais.

No ano seguinte eles resolveram que ao inves de cada um produzir a sua

roupa, a direÿao do bloco se responsabilizou em confeccionar e padronizar as

fantasias, que neste ano foi "A MARINHEIRA" e o bloco saiu com uma melhor

organizafao para alegria de todos.

Sendo assim o Bloco "AS METRALHADAS" foi aprovado por todos e hoje e

um dos mais conceituados no carnaval de Lauro de Freitas.

Todos que participam deste bloco seja ele dentro como foliao travestido,

como aqueles que por algum motivo nao saem dentro da corda, se esbaldam de

alegria e vao seguindo juntos com o bloco do inicio ao fim do percurso de uma

forma respeitosa, alegre e divertida.

E e junto com esses folioes, sejam eles de dentro ou fora da corda, que o

bloco "AS METRALHADAS" vai se fortalecendo, enriquecendo e aprimorando

suas ideias para que no ano seguinte seja sempre melhor do que o ano anterior.



RECULAMENTO DO BLOCO AS

METRALHADAS

Senhores associados,

Para que tenhamos um carnaval em paz e harmonia, precisamos da ajuda de

todos para brincarmos com seguranÿa e alegria, para isso devemos seguir

algumas normas:

4 Dentro do bloco so permanecera associados homens devidamente

fantasiados;Mulheres nao podem entrar.

Sera permitida a participate das crianÿas, desde que as mesmas estejam

fantasiadas e acompanhadas pelos pais (homens);

Nao permitiremos brigas, discussoes, desrespeito dentro do bloco, caso

aconteÿa os envolvidos estarao sujeitos a serem retirados do bloco pelos

seguranÿas que estarao a disposiÿao do bloco.

Fica terminantemente proibido: se pendurar no trio, portar objetos

cortantes ou perfurantes, puxar para dentro da corda folioes que nao

estejam devidamente fantasiados, retirar a fantasia durante o percurso,

pelo fato de ter um carro de bebidas vendendo dentro do bloco fica

proibido trazer bebidas em coolers ou outro tipo de armazenagem.

4

4

4

Seguindo todas estas medidas, teremos um carnaval animado, com paz e

irreverencia.
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BLOCO “A* METRALHADAS*

Facebook: Fan Page Bloco As Metralhadas

E-mail: adlals(5)vahoo.com.br

Tel: (71)/ 99117-9682/ (71) 98220-9872/(71) 98129-0057

A

Att. Setor de comunica?ao e marketing

Vimos por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria apoio para o BLOCO "AS

METRALHADAS" que participara do carnaval de bairro do Centro de Lauro de

Freitas a ser realizado no domingo de Carnaval.

0 evento ira proporcionar o resgate da cultura e da tradigao dentro da

nossa cidade,que e ter o seu carnaval de bairro fazendo com que todos os

moradores do munidpio tenham acesso a muita diversao com paz e harmonia.

Anexo a este oficio, segue projeto do evento, programaÿao de custos do

bloco e uma breve historia do mesmo.

Certo que podemos contar com seu importante apoio, nos colocamos a

disposigao no aguardo da resposta.

Atenciosamente,

Dire?ao do Bloco "AS METRALHADAS"

Adla Luz (71) 98220-9872_

Adilis Luz (71)99117-9682

Sandro(71) 98129-0057
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ANO 2014 - BRUXINHAS
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AMO 2017 - ENFERMEIRAS
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O Bloco Carnavalesco Vem Pra Ca surgiu no ano de 2012, idealizado por Luis
Anselmo (Presidente doBloco),incentivado por amigos e familiares,no intuito dereunir
pessoasnoDomingo decarnaval,para exalarapaz,harmonia,aiegriaesimpatia.

Em 2013, ja registrado na Associagao carnavalesca e Cultural do Centro de
Lauro de Freitas, o Bloco Carnavalesco Vem Pra Ca realizou o desfile pelas ruas da
cidade, animado atraves de uma Charanga que conduziu o publico do Bloco do
inicio ao fim dopercurso.Neste ano foramconfeccionados300abadas.

Em 2014 ate o ano atual, dispondo de uma melhor estrutura proporcionada por
parceiros patrocinadores e colaboradores, foram confeccionados 500 abadas
“todos vendidos”, o desfile pelas ruas da cidade de Lauro de Freitas foi animado
atraves deumMiniTrio Eletrico, comatragao musicallocal,conduzindonaosomente o
publico do Bloco, mas tambem a multidao que acompanhava o desfile, pois devido a
quantidade de abadas confeccionados, tiveram que se contentar em acompanhar
porforadacorda.
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RESUMO DO PROJETO

Neste projeto, sera realizado com desfile no Domingo de carnaval,mantendo a
ordem e a paz, deixando transparecer a alegria, beleza e a criatividade que e
inerentedaocasiao.

O desfile do Bloco Carnavalesco Vem Pra Ca ocorrera no segundo Domingo de
carnaval, no mes de Fevereiro de 2018, as 20h no circuito oficial do carnaval de Lauro
deFreitas -BA.

IOBJETIVO

lluminar a cidade com nossa riqueza cultural, atraves de colaboragoes de
parceiros que nos ajudem a executor nosso objetivo da melhor maneira para que o
resultado esperado seja repleto de harmonia e satisfagao dos participantes do Bloco
Carnavalesco VemPra Ca.
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CONCEPQAO E JUSTIFICATIVAw

w

A tradigao docarnavalbaiano atrai turistase curiosospara asruas da cidade de
Lauro de Freitas. Essa resistencia cultural nao e nada mais, nada menos, do que a voz
deumpovo que exalta sua alegriae desabafamemlouvor a pazea uniao.

No intuito de contribuir para manter a manifestagao cultural, o Bloco
Carnavalesco Vem Pra Ca, e registrado na Associagao Carnavalesca e Cultural do
Centro de Lauro de Freitas desde o ano de 2012, espalhando alegria pelas ruas emum
movimento seguro e organizado.
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BASE E METODOLOGIA OPERACIONALv

V
No carnaval de 2018, o Bloco Carnavalesco Vem Pra Ca pretende trabalhar

com diversos profissionais na area do mercado cultural:musicos,produtores, cantores,
motoristas, consultores, artistas plasticos, fotografos, cinegrafistas, costureiras,
dangarinos,segurangas e folioes.
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ELO ENTRE 0 PflBLICO DO EVENTO E
PATROCINADORES

Esabidoque todopatrocinador teminteresse na divulgagaoda sua marca e/ou
negocio, portanto solicitamos a todos que nos disponibilizem o material para
divulgagao o mais breve possfvel, para que possa ser impresso e exposto no dia da
execugao do projeto. Com isso, a intengao e exibir para milhares de pessoas a marca
do nosso Patrocinador, tornando cada vez mais proximo o contato do publico do
Bloco Vem Pra Ca junto com a populagao que participa do carnaval da cidade de
Lauro de Freitas, aos nossos parceiros que contribuem para que o projeto seja bem
executado.
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CONTATO
BLOCOCARNAVALESCO VEM PRA CA

Presidente - Luis Anselmo
71.98843-4243/99917-1095

Vice-presidente-Rodrigo Neves
71.99163-9454

E-mail -Luisdasneves20@gmail.com

w

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

END: Rua Alfredo Agostinho de Deus, 329 - Centro - Lauro de Freitas - Ba
CEP: 42.700-000
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PROJETO
JEGUINHO
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BLOCO CARNAVALESCO JEGUINHO

Sede: Rua Miguel Santos Silva n°129 - Centro -
Lauro de Freitas
E-mail: hanairis@hotmail.com
C°ntat0s:

Ia,-C
3378-1660/99661-2046 | I nniisf
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APRESENTAQAO:

Lauro de Freitas, Regiao Metropolitana de Salvador
com uma demanda populacional consideravel, tem em seu
cenario artfstico um diversificado cardapio de grupos
culturais, artistas plasticos, manifestagoes culturais como:
bumba meu boi, terno de reis entre outros. A vocagao
cultural do municipio de Lauro de Freitas ganha cenario a
nivel estadual e nacional com o Festival de Teatro Ipitanga,
Encenagao da Paixao de Cristo, Grupo Cultural Bankoma,
Samba de Roda do Povo de Quingoma, Terno de Reis e o
samba do Grupo Zambia, manifestam um olhar
diferenciado no campo da cultura do Municipio.

O Bloco Carnavalesco Jeguinho, surgiu ha 08 anos
com a proposta de atender o publico infantil, que ficava fora
da folia momesca.

As criangas sairao com suas fantasias, resgatando o
momento ludico dos carnavais, acompanhadas dos pais ou
responsaveis que usarao a camisa do Bloco. Alem de abrir
o espago para a criangada o BLOCO JEGUINHO, traz
tambem a possibilidade da participagao das famllias no
Carnaval, com toda a estrutura do bloco, tranquilidade e um
clima muito ludico com brincadeiras para as criangas.

w
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PUBLICO ALVO:

Criangas a partir de 05 anos,
devidamente acompanhadas dos pais
ou responsaveis, que gostem de um
bom
tranquilidade, com muita musica para a
criangada, brincadeiras, animadores e
muita diversao.

muitaCARNAVAL com



OBJETIVO:

Resgatar o clima ludico dos carnavais, possibilitando a
participagao das famflias no Carnaval de Lauro de Freitas.

Promover a integragao entre os moradores, artistas e
musicos, proporcionando o convivio, a pratica cultural e o
lazer entre a populagao e os visitantes no periodo do
Carnaval.

Com o tema “JEGUNHO CARNAVAL DA ALEGRIA”,
teremos tambem um obtivo social, convidando os pais dos
associados a doarem 2Kg de alimento nao perecivel que
serao doados a institutes de caridade.

Aos colaboradores estaremos dando grande divulgagao
sobre o Apoio dispensado ao JEGUINHO como forma de
reafirmar a importancia da colaboragao da comunidade em
geral nas atividades CULTURAIS do Municipio.
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RECURSOS HUMANOS:
Comissao Organizadora
Grupo de Apoio
Atengao da Policia Militar

ATRAgOES:
Atragao Musical
Animadores - Desfile

PROGRAMAQAO:
Data: 12/02/2018
Horario: a partirdas 16:00hs
Local da concentragao: Em frente ao San Diego-
Centro - Lauro de Freitas.
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Bloco Jeguinho 2013
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Bloco Jeguinho 2012
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Bloco Jeguinho 2011
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1. APRESENTAQAO

No inicio da decada de oitenta, iniciava-se em nosso municipio um movimento cultural

realizando as tradicionais gincanas, organizada pela Associagao Cultural e Desportiva

Estrela e seu presidente o Sr. Adilson Borges, durante o evento existia uma disputa acirrada

entre as equipes que cumpriam tarefas criativas e dali surgiram muitos talentos da arte

local. As equipes Xylolo, Omega Mu, Agitato, Hamony, Barca Furada, Eki Bombao, Jovens

Rebeldes, Tentagao, Logus II, Primaverao eram as principais dentre outras que animavam a

juventude da epoca.

A gincana iniciou em 1982 e os moradores da saudosa Freguesia de Santo Amaro de

Ipitanga se reuniam e se divertiam com as tarefas que cumpriam, foram dez edifies
sempre no mes de setembro a Gincana da Primavera, como era chamada, animava a

populagao Laurofreitense.

w

Dai entao surge a maior equipe que nossa gincana ja teve, A EQUIPE XYLOLO, formada por

um grupo de amigos que se reuniam em tomo do Pe de Oiti (arvore hoje simbolo ecologico

da cidade), para conversar e confraternizar com os companheiros. Todos os antigos da

cidade sentem falta deste evento, como era bonito, ouvir pelas ruas e becos do centra da

cidade os gritos das equipes, tais como o "Sou eu, sou eu, sou eu da XYLOLO, sou eu" ou

entao o "Brilha, brilha, brilha lindo; Brilha, brilha Xylolo" e tambem quando a equipe

passava cantando, "se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ela

brilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante para a Xy, para Xylolo passar".

v

V

W

V

w

w
Nos tempos aureos da gincana, a XYLOLO foi quern mais ganhou ti'tulo em sua trajetoria,

sendo ela HEXACAMPEA, e tambem compondo o quadra de titulos ficou com o vice-

campeonato por ties vezes e em terceiro lugar uma vez.

w

w
Mais uma vez, em uma roda de amigos, relembrando esses tempos remotos e que surge a

ideia de ser resgatada a alegria e a satisfagao de relembrar a trajetoria dos tempos de

gloria da nossa cidade, o bloco XYLOLO, vem com a proposta de inovagao dentro do

carnaval de Laura de Freitas, a cada rua que passarmos em meio aos novos ritmos

lembraremos os hinos que marcaram a historia da Xylolo, fazendo desta festa, um

momento alegre e marcante, onde o Brilha Lindo, brilhara mais uma vez, em nossa cidade,

so que desta vez encantando a todos no Carnaval da Sustentabilidade.

w
w
w
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2. OBJETIVOS GERAIS

No ano de 2018 a proposta e consolidarmos o sucesso que obtivemos em anos

anteriores onde sairemos com cerca de aproximadamente 1000 associados onde com a

Banda Pe de Oiti, aiem de participagoes de diversos artistas da terra. 0 bloco XYLOLO vem

neste ano reafirmando o objetivo de valorizar e abrilhantar ainda mais o carnaval da nossa

cldade, e oportunizar a comunidade Laurofreitense a ter acesso a urn bloco inovador,

garantindo o direito de brincar o carnaval de forma organizada, urn dos diferenciais do

Xylolo e a participagao da familia onde pais podem levar seus filhos, urn ponto importante

tambem e a participagao dos idosos reafirmando a famosa frase atras do trio eletrico so

nao vai quern ja morreu, tudo isso dentro de urn espago seguro, para que todos possam

brincar com tranquilidade.

w
w
w

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

w
s Realizar o evento com glamour;

s Fazer o publico alvo se sentir valorizado;

s Tornar o evento inesquecivel;

s Promover e consolidar o evento junto ao publico alvo;

s Dar visibilidade ao evento atraves de divulgagao no municipio;

w

W

w
4. MISSAO

Contribuir com a Cultura local que e o resgate do nosso carnaval em Lauro de Freitas que

tern sido nos ultimos anos motivo de muita alegria e de grande importancia para o

municipio e para toda populagao.

5. VISAO

* Visa valorizar e integrar os associados com momentos de descontragao.
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6. INFORMAÿOES GERAIS DO EVENTO

w

6.1Evento

Carnaval

6.2 Local de realizagao do evento

Laura de Freitas-BA

6.3 Data e horarios do evento

V

12 de Fevereiro de 2018, 18h00min as OOhOOmin.

W

6.4 Publico-Alvo

0 evento e dirigido ao publico em geral, que adquiram o abada do bloco que sera trocado

tambem alem do valor estipulado por lk de alimento.

6.5 Previsao de demanda

600 (associados)

7.0 Descrigao do Bloco

0 bloco XYLOLO e um projeto impetuoso que consiste em valorizar o carnaval de

Laura de Freitas e resgatar as lembrangas dos tempos anosos.

8.0 ATRA£AO
v

Isahias Sampaio & Banda Groove Baiano

w



9.0 MODELO DO ABADA 2018
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10.0 ESTRUTURA

Os nossos apoiadores que muito nos ajudam para realizagao do evento,serao divulgados

em todos os nossos materias impressos, abada,divulgagao por meio de carro de som, alem

de radios comunitarias, emissoras de TV e banners espalhados pelo Mini-trio no dia do

evento.

11. Conclusao

Trazer o bloco XYLOLO para fazer parte de um evento tao grandioso quanto o carnaval

de Lauro de Freitas foi um grande desafio para nos, mas com a ideia de proporcionar uma

nova opgao de qualidade para o povo Laurofreitense, e que reassumimos com a

comunidade este compromisso.

Para fazer parte de um evento tao majestoso quanto o carnaval de Lauro de Freitas, Tudo

esta sendo muito bem planejado, planejar e fundamental para o sucesso e a qualidade do

projeto e o sucesso so se da quando nos comprometemos com tudo que foi planejado em

anos anteriores, comprometimentos nao faltaram em nossa equipe.

O Bloco XYLOLO tern como compromisso ajudar a comunidade de Lauro de Freitas a

participar de um bloco que tenha compromisso com seus associados e a terem direito a

uma cultura de qualidade.
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IDe Origem loruba.a palavra Afoxe pode ser

' traduzida como "
* uma manifestagao que tem profunda
* vinculagao com as religioes de matriz
* africanas. os afoxes sao entidades
» carnavalescas. onde seus associados usam
* trajes tipicos africanos e apresentam-se cantando
» e dangando no ritmo"ljexa" suas musicas sao
* catadas em lingua nago.saudam e louvam os
» inkises.Surgidos em 1885 os afoxes sao

as mais antigas entidades de

~ matriz africana a particparem do carnaval
* da bahia,o desfile dos afoxes e ritmado pelos

- atabaques,agogos e xequeres

" trate-se de
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Criado no dia 20 de setembro de2011 por Cleber dos Santos Sena (Jesubemim),

filho de santo do Unzo Matamba Jisimesi, (Angolao), e Henrique Silva Queiroz,

com a finalidade principia de preservar, fortalecer e promover os costumes,

saberes, fazeres e tradigoes de matriz africana na Bahia, Brasil e no mundo.

Segundo, levar as ruas de Laura de Freit as durante as festas momescas uma

manifestagao que traduzisse a riqueza da cultura Ijexa, bem como suas cores,

dangas, indumentarias e musicalidade, atraves de uma agremiagao carnavalesca,

intitulada AFOXE FILHOS DA AFRICA. Terceiro, homenagear o senhor Djalma de

Batista dos Santos, Tata de Nki si Jimeji, do Unzo de Angora, situado em Laura

de Freitas, falecido no ano de 2007.

0 bloco, trata -se de urn cortejo de rua que sai tradicionalmente durante a

segunda feira de carnaval, levando a simbologia do Candombl

utilizando-se da riqueza tipica dos elementos e rituais originarios de Africa,

tornando-se o primeiro afoxe a desfilar no carnaval de Laura de Freitas.

A agremiagao reune ha cinco anos, pessoas, personalidades e autoridades dos

mais diversos seguimentos sociais como secretaries do far, lavadeiras,
enfermeiras, medicos, cozinheiras, pro fissionais liberais e empresario s, assim

como religiosos, Yas, Babalorixas, Mametos, Tatas, Ekede s, M akotas, Ogans,

Kambandos, Xicari ngomas, Huntos, Alabes, filhos e filhas de santo dos mais

diversos terreiros de Candomble da regiao metropolitana e em especial do Litoral

Norte. Porem, ainda dentro das perspectivas afirmativa da populagao negra

baiana, os Filhos da Africa aborda a valorizagao do Afoxe enquanto cultura negra

da Bahia, ao tempo que reafirma o empoderamento de homens e mulheres

negras em todos os espagos que o preconceito os impediu de adentrar durante

parte significativa da nossa historia.

e para rua,
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Um Ritual de canticos e dangas para Nzazi

Como ja e tradigao dos F iLHOS DA AFRICA homenagear o Nki si que regera o

ano, em 2018 nao sera diferente, a agremiagao celebrara o equilibrio positivo do

universo, da compreensao, do entendimento, da paz, e da fraternidade e ntre os

povos da terra e do cosmo , TATETU Nzazi

zazi e o Nkisi do trovao, o dono da justiga, aquele que emprega a ordem de Olorun.
Na Mitologia Bantu, Tat’etu Nzazi e o raio sagrado. Ligado a justiga, ao fogo e de
natureza arrojada. Mitologicamente cavaiga os ceus com seus 12 caes (raios) e
executa a justiga. Neste caminho tambem anda Xango dos Yorubas.
No candomble Bantu, Nzazi e Loango sao os proprio raios. Representam a uniao
entre os dois mundos: o Ixi (a Terra) e o Duilo (o Ceu). Sua ferramenta representa
bem isso com duas cabagas unidas por um pedago de bambu. E a propria
representagao do raio que num piscar de oihos cruza o ceu e cai na terra
transformando a materia

( permita-nos olhar para Sua Alteza Real nzazi )
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Desfilar no oarnaval 2018 dando seguimento a missao da entidade de

preservar os costumes, saberes, fazeres e simbologias significativos que

compoem o legado historico, arte e resistencia da cultura afro baiana;

2. ESPECIFICOS:

2.1. Incentivar durante o carnaval de Lauro de Freitas, a vaiorizagao da cultura

afro brasileira, manifestando a diversidade da musica, do canto, da danga e da

cultura de matriz africana;

2.2. Integrar a sociedade com os adeptos, e simpatizantes das manifestagdes de

afoxes visando a produzir, informar as desconhecido s sobre a contribuigao de

povos africanos para formagao cultural e economica da sociedade brasileira.

“UM JAMBERESU NZAZI ”

Dia 11 de fevereiro 2018 (segunda Feira),20h.

500 folioes distribuidos em tres alas com 40pessoas cada,

perfazendo um total de 120 e 380 folioes.

09 percussionistas e 02 cantores que com poem a banda comandados pelo

Tata Jesubemim.
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Consta na documentagao historica que os primeiros afoxes a desfilarem no

carnaval baiano surgiram em fins do seculo XIX. Entretanto, estavam relegados

a marginalidade do cenario festivo pelas elites baianas, atraves da invisibilidade
e da depreciagao, ou do anonimato, visto serem os afoxes considerados

africanidades, e por isso mesmo, banidos e reprimidos.

Nesse contexto, o afoxe era "coisa de negro" sendo chamado de "candomble de

rua". No rol das proibigoes republicanas, para desfilar precisavam solicitar

permissao a Policia, sendo submetidos, portanto, as poh'ticas governamentais que

pretendiam civiiizar os costumes das populagoes afrodescendentes.

Diante de todo o percurso de tensoes, conflitos e negociagoes que cercaram os

afoxes desde o seculo XIX, pode -se entender que esse segmento representa a

manutengao e a ressignificagao de todo um aporte cultural e religioso africano
transposto para o Brasil. Alem disso, bem antes dos blocos afros existirem, os
afoxes ja resistiam as formas de divisao do espago publico, ainda um problema

a ser superado, e questionavam as hierarquias sociais e suas formas de racismo.

No dia 30 de novembro de 2010, os afoxes fora m inscritos no Livro de Registro

Especial das Expressoes Ludicas e Arttsticas, passando assim a serem
reconhecidos oficialmente pelo Governo da Bahia enquanto patrimonio cultural
estadual. A partir dessa medida, a expressao cultural genuinamente afro-baiana

definida como "Desfile de Afoxes" - conceituagao que abarca a dimensao
religiosa, rituah'stica, musical, linguistica e artisticas dos cortejos de afoxes no

carnaval- ganha legitimidade e medidas de salvaguarda, importantes meios para

sua preservagao e valorizagao.
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A equipe de produgao da Sociedade Recreativa Cultural Carnavalesca Afoxe

Filhos da Africa estara preparada para realizar as atividades em vias publicas

com acessos garantidos pelos orgaos governamentais, democ ratizando dessa

forma o acesso a todos, e sempre atento a presenga de pessoas com deficiencia

ou mobilidade reduzida, deficiencia visual, e tambem a presenga de idosos

propiciando dessa maneira a participagao no desfile.

A Sociedade Recreati va Cultural Carnavalesca Afoxe Filhos da Africa pretende

socializar a participagao da populagao da seguinte forma:
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Presidente:Cleber dos santos sena
Vice Presidente:Henrique Silva Queiros

71 993107689 / 71 3288-4639
afoxefilhosdaafrica@gmail.com
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BLOCO TRADigAO AGUA DURA

A historia

O Bloco Agua Dura surgiu no ano de 2000, de uma

brincadeira de amigos, Alexandre, Sara, Chico Franco, Dudu

Pereira e Jorge Gago, quando resolveram contratar uma

Banda de sopro (Fanfarra do Mestre Moacir) e sair pelas ruas

do Centro de Lauro de Freitas, festejando o carnaval, ja que

nao existia qualquer comemorapao naquela epoca.
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Sara, Alexandre e Chico Franco



Inicialmente foi denominacio Tradigao Agua Dura, em

decorrencia da ideia do carnaval tradicional, com charanga e

rnuita alegria pelas ruas da cidade, com 150 (Cento e

cinquenta) camisas confeccionadas, que as pressas viraram.

250 (Duzentos e cinquenta) pela grande procura de amigos

dos amigos.
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Acredita-se que, o nome tradigao foi deixado de usar, no

decorrer dos anos, pela quantidade de letras na camisa, mas

a tradigao ,sera resgatada neste ano, literalmente falando, foi

o que ficou implantado na cidade de Lauro de Freitas

crescendo ano apos ano e se tornando o maior bloco de rua

da nossa cidade.

No ultimo ano contou com 2.000 (duas mil) folioes e

acompanhado de mais de 5.000 (Cinco mil) como “pipocas” e

ambulantes.
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Ja nao se imagina o carnaval de Lauro de Freitas sem o

desfile do bloco que, alem de alegrar a cidade e ja fazer parte

do calendario dos folioes, e um ponto de encontro de amigos

que nao abrem mao do momento tao esperado e tao alegre

que so tern uma vez no ano, no sabado de carnaval.
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No ano de 2017 nao desfilamos, primeiro e unico, por

divergencia dos seus organizadores e fundadores, hoje com

uma cara nova, o bloco pensa no social, trocando seus

abadas por doagoes de generos alimenticios, que serao

distribuidos em instituigoes da nossa cidade, que precisam

um olhar da sociedade.

Saida: Dia 10 de fevereiro de 2018 as 16hs

Local: Final de linha dos onibus do Centro
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Apresentaÿao

0 BLOCO ARRASTAO DO SAMBA surgiu no ano de 2007, pelos

idealizadores Ivanildo Andrade e Julio Cesar Brandao, onde teve o samba

como genero musicalpara manifestar seu primeiro desfile nas avenidas de

Lauro de Freitas com seus associados.

0 bloco e compostopor urn trio que compoeno mesmo uma banda

musical de samba, seguido por associados e outrosfolioes . Sendo que os

associados ficam cercados por cordas, com protegao de seguranga, mas

todos tern o mesmo prazer e direito de se divertir e apreciar o bloco na

avenida.

Ivanildo Andrade -71993015585
Julio Cesar -7199427382
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JUSTIFICATIVA

Sendo o sambapatrimonio cultural imaterial, Os idealizadores do bloco

Arrastao do Samba aceitou o desafio de trazer a essa cultura deforma
mais brandapara nossa cidade. Portanto, nos amantes e operarios do

samba, estamos sempre nos mobilizando para fazer com que essa

celebragao acontega todo ano aquina nossa terra querida, Lauro de

Freitas.v
Trazendo em seu contexto toda sua historia vivida e interpretada por

diversos cantores e compositores que hoje sao referenda nacional. Diante

disso,levaremos a cultura emforma de samba para os nossos municipes,

trazendo toda historia do samba atraves dos nossos proprios artistas

culturais que vivenciam o samba.

Utifizando dos nossos grandes artistas de Lauro de Freitas para levar a

mensagem do samba.

Entendemos que uma boa parte de nossas cultura, provem de raizes

africana, dai, sentimos uma grande identificagao com osfamosos batuque

dos tambores aquina Bahia, por tanto, em Lauro de Freitas nao poderia

ser diferente, onde sentimos falta desse tipo de homenagem aqui, pois nos

destinamos a Salvador para sentir essa emogao que tanto nos contagia.

c

Sendo assim, a populagao alem de vivenciar essa cultura, ira se divertir e

obter urn momento de lazer para todafamilia.Conhecer mais dessa

historia atraves de apresentagoes musicais.

Ivanildo Andrade -71993015585
Julio Cesar- 7199427382
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Obietivo

0 BLOCO ARRASTAO DO SAMBA foicriado com um proposito de levar

para as ruas da cidade, a historia do samba brasileiro, levar ao

conhecimento dos nossos munfcipes, as composigdes de grandes nomes

do samba, como Pixinguinha, Adoniram Barbosa, Cartola e outros que

vieram com o passar do tempo, como o Zeca Pagodinho e LedBrandao

etc.

Tambem e objetivo, levar o entretenimentopara a cidade, sem custos para

aqueles que nao tern oportunidade de pagar e ouvir musica de qualidade

na sua cidade.

Ivanildo Andrade -71993015585
Julio Cesar -7199427382



tioco“:h

/Owl .
T",

BLOCO ARRASTAO DO SAMBA 2016
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Ivanildo Andrade -71993015585
Julio Cesar -7199427382
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BIOCO ARRASTAO DO SAMBA 2015
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Ivanildo Andrade -71993015585
Julio Cesar -7199427382
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ARRASTAO DO SAMBA 2014
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Ivanildo Andrade -71993015585
Julio Cesar -7199427382
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ARRASTAO DO SAMBA 2012
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Ivanildo Andrade -71993015585

Julio Cesar -7199427382



i
&

»[0Co

-Wi

sAggsE
iaHSfr 'Mk/

if:.* •

#

<S« ,

to
t *. #ÿ

# ®

'M,ARSJSWJÿiMSa* %

V

»M
W* •

# :#P j;

**£?imx JOcuuA
- :„ . , . '

M&jkv *W-V MS >M>
r/

§p!
ggpÿr :

Hi
y'l «*T-ÿIrp1'
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MADRUGUEIROS DE PIJAMA

APRESENTACAO

O bloco Madrugueiros de Pijama surgi atraves de uma brincadeiras entre amigos, que

gostavam da noite, atraves de Paulo Reis e amigos, cogitou a ideia de montar urn bloco

carnavalesco para sair na madrugada. Sendo assim, o bloco foi tomando maiores proporgoes e

hoje e um dos blocos mais animados da cidade.

Trazendo uma media de 500 foleoes esse ano de 2018, oMadrugueiros pretende inovarcom

cada vez mais adebtos para fazer o carnaval o melhor da regiao metropolitana.

Paulo Reis -71991311024



MADRUGUEIROS DE PIJAMA

OBJETIVO

Entreter, socializar, gerar mais uma opgao de lazer e tornar o carnaval de Lauro de Freitas mais

adebto para os amantes da cultura viva, levando alegria e colocando em atividade todos

aqueles que vivem da musica e entretenimento .

Tambem, o bloco trara para o muriicipio pessoas de outras cidades para participar do nosso

carnval.

Onde tudo comegou

. i
S ’

m i

faI;

. ;

T£.

a

Paulo Reis -71991311024
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MADRU6UEIR0S DE PIJAMA

Apresentacao do abada no Cine Teatro
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Paulo Reis -71991311024
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MADRUGUEIROS DE PIJAMA

Registros de Carnavais passados
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Paulo Reis -71991311024
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MADRUGUEIROS DE PIJAMA

Registros de Carnavais passados

Paulo Reis - 71991311024
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Realizat&o:Apolo:

PREFEITURA
\ Associa<;aoCamavalesca

e Cultural do Centro
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BLOCO CARNAVALESCO AS POOEROSAS

DIRETOR PRESIDENTE: WELLINGTON SANTANA

TELEFONE/ZAP: (71) 98353-1014
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BLoca

AS PODEROSAS

BREVE HISTORICO

Criado em 2014, o bloco AS PODEROSAS vem se destacando pela sua irreverencia na

maior festa popular do planeta.

Sendo considerado atualmente como um dos principals e mais importante bloco de

carnaval da cidade de Lauro de Freitas, formado por apenas homens, que a cada ano

cresce no numero de participantes e de admiradores, em virtude da ammagao e da

criatividade das fantasias, gerando grandes expectativas no publico alvo e na mldia.

O carnaval da nossa cidade reiine durante os seus dias de folia, milhares de pessoas de
diversas partes do Brasil, onde o nosso bloco contribui de forma direta para a alegria da

multidao.

O BLOCO

O bloco carnavalesco'AS PODEROSAS" sai nas ruas da cidade dc Lauro de Freitas na

Tcr<;a-Fcira de carnaval, tendo na sua composigao homens que se vestem com fantasias
feminina, a cada ano tendo um tema direcionado.

O bloco surgiu de uma simples conversa entre amigos que virou uma brincadeira em

2013, mas esta" brincadeira deu tao ccrto, que sc repetiu nos anos consecutivos.

Realizou seu primeiro desfile em 2014 pelas ruas da cidade, com roupas femininas,

atras de um mini trio, devido a falta de recursos financeiros e de patrocinios.

Em 2015 no seu segundo ano de desfile oficial, ja com uma numero maior de
associados, simpatizantes e com muito sacrificio, persistence e boa vontade, o bloco As

Poderosas destilou trazendo muila alegria e irreverencia nas ruas de Lauro de Freitas.

O bloco As Poderosas acompanhou todas as mudanÿas do carnaval de Lauro de Freitas
e acumula experiences. Mantendo a tradi9ao,o bloco seguiu a modernidadc das

vestimentas ,mas permaneceu com suas raizes ,vestindo os seus foliocs com fantasias
tematicas e irreverentes.

OBJETIVO

O Bloco As Poderosas tern como objetivo principal ajudar a resgatar a tradigao da

nossa cidade e seu carnaval de bairro, levando alegria a todos.

Visando promovermos um dos melhores carnaval dos ultimos anos, contamos com

apoio dos parceiros, apoiadorcs, a fim de obtermos os recursos necessario para o bloco
As Poderosas contribuir com a sua alegria e de darmos visibilidade e renda ao nosso

comcrcio local.
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BLOCO

AS PODEROSAS

PUBLICO ALVO

Para este ano sao esperados cerca de 300 folioes travestidos (homens) ,bem como uma

incontave) multidao, composta pelos familiares e folioes da nossa cidade.

C1RCUITO DO BLOCO

O bloco As Poderosas saira no circuito na Segunda-Feira de carnaval. O percurso sera

do final de linha ate a praga da Matriz.sendo acompanhando por um trio eletrico e por

uma banda local ,valorizando nossos artistas e musicos da nossa cidade.



ANO: 2014

FANTASIA: BONECA EMILIA

Primeiro ano do Bloco das mas da cidade dc Lau.ro de Freitas, onde se destacou pela

irrevcrcncia e alegria contagiando a uxlo* irazendo o ludico da boneca dc pane Emilia.
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ANO: 2015

FANTASIA: ABELHINHA

A abellia simboliza a imor(alidade, a ordem, a diligent ia, a lealdade, a cooperaÿao,

a nobreza. a alma, o amor. H foi com estas Caracteristicas que o Bloco AS Poderosas
desfilou pelas ruas da nossa cidade, levando irreverencia e alegria a todos.
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ANO: 2016

FANTASIA: CHAPEUZINHO VERMELHO

0 Bloco AS PODEROSAS levou para as ruas da nossa cidadc a historia do ludica dos

contos de fada da: CHAPEUZINHO VERMELHO, promovendo aos adultos reviverem

o seu passado e avivando e a alegria das crian<;as que acompanham o bloco.
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ANO: 2017

FANTASIA: TAXISTA

As Poderosas levou para as ruas da nossa a homenagem aos Taxistas ,profissionais
que se destacam pela presta<;ao de servigo de transporte alternative tao eficiente na

nossa cidade.
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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

ReallzaÿSo:Apoio:. . PREFEITURAK f \ Associa$ao Camavalesca

\ JSf /
e Cu*tural do Centro
de Laura de FreitasO LAURO

JSSL OE FREITAS

- LAURO P5 FREITAS *
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HISTORICO

CARNAVAL DE LAURO DE FREITAS

O Carnaval 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
d6cada varios blocos surgiram no municipio de Lauro de Freitas em uma incans£vel batalha
buscando o resgate desta tradigao na cidade, entre eles o mais antigo que permanece at6 hoje,
que e o Agua Dura, que traz para as ruas o resgate dos antigos carnavais com as tradicionais
marchinhas, surgiram tamb6m 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 Jeep6. 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 locais, dando a populagao laurofreitense uma alternativa segura
e confortavel de brincar o carnaval em familia.

TEMA: CORES E RITMOS

Cores e Ritmos trÿis 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 eem especial,nossa Laurode Freitas.

Pois sabemos que a Bahia 6 urn estado formado por pequenos mundos, dentro dela cabem
v£rias nagdes, talsua diversidade geogr£fica e cultural. Terra de Caymmi e demuitos 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, 6 sempre algo muito interessante, pois e
uma terra acostumada a uma diversidade de ritmos e sons sem fim. De forma amadora ou
profissional, da musica mais comercial amaiselitizada, nessa Bahia, emse plantando tudo da.
Cores representa anossaAlegria e oRitmo a nossa diversidade musical.

- LAURO DC FREITAS -



© JUSTIFICATIVA

Acomemoragao do Carnaval tem um significado todo especial em nosso pais al6m 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 atravÿs desse evento as diversas manifestagoes da nossa cultura, alem de
contribuir na geragao de trabalhos diretos e indiretos movimentando a economia local e trazendo
oportunidadedenegdcios durante osdias de folia.

Laura de Freitas esta situada na zona tunstica da
destinos de grande representagao tunstica 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
para conhece-la.

Impende ressaltar que Laura de Freitas e um dos municfpios que mais cresce no pais, a
populagao aumentou em mais de 40% na ultima d6cada, representando a segunda maior
densidade demogrÿfica do Estado. Em 1980 eram apenas 35 mil habitantes, hoje com mais de
160mil,Laurade Freitaseoprincipal vetorde crescimento na RegiaoMetropolitana de Salvador.
No evento de carnaval 6 esperado cerca de 20 mil folioes por dia* durante 6 dias de festa (dados
estimados em eventos passados), e ter3 como atrativos varias agremiagoes, blocos, grupo de
sambas,blocosAfros,atragoes musicais locais e nacionais.

Com o aumento constante do publico surge a necessidade de programar e planejar melhor
esse evento trazendo uma estrutura mais sdlida que seja capaz de suportar a demanda que vem
crescendo a cada ano. O carnaval 6 uma festa que tem um forte apelo popular, que ressurge e
reinventa-se a cada ano, tornando-se cada vez mais imprescindivel para o fortalecimento da
cultura local, alem degerar renda fortalecendo a economia do 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
evento, criando a "ASSOCIAgAO CARNAVALESCA E CULTURAL DE LAURO DE FREITAS",
que desde entao vem realizando o evento, contando com apoio da administragao publica, bem
como da sociedade civilorganizada.
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MATERIAS

Rei Momo,Rainha ePrincesa do Carnaval saoeleitos em Lauro deFreitas
Foram dois concorrentes a Rei Momo e seis candidatas a Rainha do
Carnaval

A cidade de Lauro de Freitas conheceu na noite da ultima sexta-feira (21) o Rei Momo,
a Rainha e a Princesa do Carnaval 2014-COPA-Carnaval Oficial Paz e Alegria. O
evento foi realizado no Cine Teatro de Lauro de Freitas e a eleigao foi acompanhada
pela populagao. Foram dois concorrentes a Rei Momo e seis candidatas a Rainha do
Carnaval.Acomissao julgadora avaliou os competidores nos quesitos simpatia, beleza
e elegancia, em tresdesfiles: trajes esporte,banhoe fantasia.

Ao final, Alan Nery foi eleito Rei Momo, Vanessa Lima a Rainha eAna Claudia Nonato a
Princesa da folia momesca. "Durante o meu reinado na Code Carnavalesca, irei levar
paz, amor e alegria a todos que curtirem o Carnaval de Lauro de Freitas", disse Alan. O
evento foi realizado pela Associagao Carnavalesca e Cultural do Centro de Lauro de
Freitas e do Conselho Municipal de Cuftura, com a parceria da Prefeitura Municipal de
Lauro deFreitas(PMLF)-atraves da Secretaria deCultura (Secult).
O ReiMomo 'W ' %
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(Foto: Nazare Araujo/Divulgagao)

O secretario municipal deCultura,Alexandre Marques falou sobre o carnavalemLauro
de Freitas. "Este ano, tres figuras ilustres do nosso carnaval estao sendo
homenageadas, nomeando os circuitos: Sivu, Jorge Astral e Dona Badinha. Com
certeza, sera urn carnaval de paz e alegria”, disse. Entre os homenageados pela
organizagao da festa, o secretario AlexandreMarques e a primeira-dama do municipio,
Adriana Paiva, foram eleitos o padrinho e a madrinha do Carnaval deste ano. Adriana
foi representada porsua assessora CarolLopes.

O Rei Momo de Salvador tambem foi eleito na ultima sexta-feira. O educador social
Renildo Barbosa, de 37 anos, foi escolhido e recebe na quinta-feira (27) as chaves da
cidade das m§os do prefeito ACM Neto, marcando a inauguragao oficial do Carnaval
2014.

Materia iBahia - Correio da Bahia
Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval sao eleitos em Lauro de Freitas

22 de fevereiro de 2014
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(f) OBJETIVOS E CONTRAPARTIDAS

OBJETIVO GERAL

Reconhecer o carnavalde Lauro deFreitas como a maior festa domunidpio;
Levar a populaÿao a reconhecer sua cultura, como parte integrante de seu desenvolvimento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Fomentar o turismo cultural;
Ampliar a participaÿao popular;
Integrar as diversas manifestaÿoes 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 do municipio;

Tendo como finalidades buscar alternativas de agao realizadas de tempos em tempos de modo a
prevenir crises e discutir novasexpectativas.
Com base na definiÿao acima citada delimitamos as decisoes de urn planejamento estrategico

para a area social de uma organizafao filantropica com objetivo principal a arrecadaÿao de
doaÿoes para sua manutenÿao e melhoramento de suas polfticas sodas junto a comunidade
carente da regiao. Como a instituiÿao apresenta a missao de contribuir par uma cultura de
respeito e valorizaÿao da comunidade em condigoesde vulnerabilidade sociale familiar e reinserir

a meios mais saudaveis.
Para a alocafao de doaÿoes para a instituigao temos que:

• Envolver os doadoresna causa para que ele tambem seja semeador;

• Articular oapoio da comunidade para a realizaÿao doevento;

• Promover a doa?ao e a coleta de beneffcios;

dMm
i

i
Cultural: Levar a popula<;ao 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.

*;•. Instftudonal: Veicular a logomarca dos patrocinadores, apoiadores e realizadores nos
T ’ xiiversos veiculos de midia disponibilizado no projeto.

A
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(D BLOCOS:

O Bloco Som na Mala surgiu em 01 de fevereiro de 2009, depois que
alguns amigos da Vila Praiana, resolveram na sexta do carnaval abrira mala
de som de urn carro para comemorar a abertura do Carnaval de Laura de
Freitas , no ano seguinte (2010) resolvemos padronizar o bloco para desfilar
do Final de linha de Laurade Freitas para o bairro de vila Praiana. J£ II anoem
2011 o bloco al6m da mala de som contratamos urn carro de som e uma
charanga para diversificar as atragoes. 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 Laura de Freitas. Temos como
Fundador Responsavel Art§mio da Luz de Jesus Mestre em Cultura Popular
tftulo dado peloGoverno do Estadoda Bahia.

&
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C0R0AS DE SANTO AMAR0 DE IPITANGA

O bloco carnavalesco “Coroas” de Santo Amaro de Ipitanga, foi
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 folioes ficou visivel ao olhar de
todos e assim novos participantes foram aderindo a novidade do carnaval de
Laura de Freitas e estando no terceiro anos ja podemos contar com a
participagao de 500 participantes sendo familiares de todas as idades.

A
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JEEPE

O Bloco JEEPE saira pelo setimo ano consecutivo com a
tradicional proposta de levar os folioes, agora jeepeiros, a fazer uma
festa marcante no Carnaval doMunicipiode Laurode Freitas.

O 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 rnusica num Jeep Wyllis 1975.
Devido ao enorme sucesso, inevitavelmente surgiu a ideia do bloco,
desfilar no carnaval de 2010 com os amigos.Com este 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
musicosagora nao mais no Jeep,mas emum trio eletrico.

SETS

O bloco Sungas Fest nasceu de uma Brincadeira de alguns amigos que resolverao no
carnaval 2005 sair atr£s de carro de som somente de sunga com a id6ia de tem em suas
camisas termas alegre, 6 trazer umpouco diversao a para o carnaval de Lauro de Freitas que
nao tinha nenhum entretenimento para opessoal que nao 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
conceitode serumbloco somente parahomens.

i-
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0 bloco carnavalesco as Metralhadas, sai nas ruas de Lauro de Freitas, no domingo de
carnaval, comhomens que se vestem de mulhercom urn tema direcionado.

Com diregao de Alexsandro Luz, Adilis Luz, Adla Luz,IranildesCardoso.

O bloco surgiu de uma simples conversa entre amigos que virou uma brincadeira em
2007,mas essa brincadeira deu tantocerto que se repetiunoano seguinte.

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

femininas atras de urn carro de som, Devido a pouca divulgagao e falta de patrocinio este foi de
maneira bemsingular.

JS em 2008, no seu segundo ano de desfile, com uma boa quantidade de associados e
simpatizantes, com muito sacrificio, persistence e boa vontade, “As Metralhadas” desfilou com a
fantasia de “Marinheira”, trazendo muita alegria e irreverencias nas ruas de Lauro de Freitas
arrastandomultidoes atrdis de urn trio etetrico.

“As Metralhadas” tern como objetivo ajudar a resgatar a tradigaoda comunidade de Lauro
de Freitas que e ter seu carnaval de bairro, de maneira acessi'vel e que todos possam brincar e se
divertiremanteratradigoes locais.

M:km

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
Ivanildo o nomedo blocoArrastao doSamba. Nomes seguinte fizemos o langamento doBloco na
Praga da Matriz com participagao da Banda Samba Dez e convidados que abrilhantaram o
evento.

O Arrastao do Samba 6 nada mais nada menos que urn Bloco que veio para somar e
resgatar aCultura e o nosso Carnaval que estava esquecido pelo poderpublico.Onosso intuito 6
de manter e fortalecer o nosso Carnaval juntos com osdemais Bloco que fazem parteda cultura e
da tradigao popular do nosso Municipio.

No primeiro ano o Bloco veio com 250 camisas ,no segundo ano 280 camisas, no terceiro
ano 320 camisasenoquarto ano 352camisas.
Comoj£dizia Cartola "QUEMNAO GOSTADE SAMBABOM SUJEITONAO £."

1-
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[JUNTOS EMISTURADO:

O Projeto do Bloco Juntos & Misturados surgiucom o intuitode ;
divulgar parte da cultura de Laura de Freitas antiga Santo Amaro de
Ipitanga, resgatar os saudosos tempos onde se brincava os festejos da
nossa terra com paz e alegria, trazer novamente as ruas pessoas de
bem, introduziradiversaoemfamilia nosblocos emostraraosjovens
que 6 posslvel brincar, se divertir, dangar e curtir junto da farmiia e
longe das drogas e 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
companhia dos amigose familiares.

Resgatar a cultura da nossa terra valorizando os artistas do
nossa municfpio, trazer de volta a alegria e a paz para nossa festa,
mostrar aos nossos jovens os valores familiares e eticosnosdivertindo
como nunca emumanoite de muita alegria.

y
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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 vdrios grupos urn desses grupos era a
equipe Xyloldformada por urn grupo de amigosque se reuniam sempreno P6doOiti.

A Xylold teve em sua trajetoria diversos tftulos sete campeonatos medalha de ouro, tres
vice campeonatos e um terceiro lugar. E nesse carnaval 2015resgatandoa alegria e a satisfagao
de relembrar a trajetdria dos tempos de gloria da nossa cidade o bloco Xyloldvem com a proposta
de inovagaodentrodo carnaval de Laurade Freitas.

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

tea
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MADRUGUEIROS DEPIJAMA

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 Terga.

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.
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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 docomum.

As fantasias variam tematicamente ano a ano, sempre
apresentando com muita graga 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 um comportado
“machao”decarteirinha.

BLOCO.

AS PODEROSAS
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AGUA DURA

O Bloco Agua Dura surgiu no ano de 2000, de uma brincadeira de amigos,

Alexandre, Sara, Chico Franco, Dudu Pereira e Jorge Gago, quando resolveram

contratar uma Banda de sopro (Fanfarra do Mestre Moacir) e sair pelas ruas do

Centro de Lauro de Freitas, festejando o carnaval, ja que nao existia qualquer

comemoragao naquela epoca.

Inicialmente foi denominado Tradigao Agua Dura, em decorrencia da ideia

do carnaval tradicional, com charanga e muita alegria pelas ruas da cidade, com

150 (Cento e cinquenta) camisas confeccionadas, que as pressas viraram 250

(Duzentos e cinquenta) pela grande procura de amigos dos amigos. Acredita-se

que, o nome tradigao foi deixado de usar, no decorrer dos anos, pela quantidade

de letras na camisa, mas a tradigao ,sera resgatada neste ano, literalmente

falando, foi o que ficou implantado na cidade de Lauro de Freitas crescendo ano

apos anoe se tornando omaior bloco derua da nossa cidade.
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PROGRAMAgAO

ATRAgAO CONCENTRAgAO SAIDASEXTA FEIRA 09/02
BLOCO COROAS DE SANTO AMARO CHARANGA 17:00 H 18:00 H
BLOCO SOM NA MALA RESISTENCIA MINI TRIO 18:00 H 19:00 H

BLOCO JEEPE 19:00 H 20:00 HMINI TRIO
BLOCO JACARE SOLTEIRO MINI TRIO 20:00 H 21:00 H

SABADO 10/02 ATRAgAO CONCENTRAgAO SAIDA
BLOCO CARETAS 15:00 H 16:00 H
BLOCO TRADIgAO AGUA DURA CHARANGA 16:00 H 17:00 H

BLOCO SUNGAFEST MINI TRIO 17:00 H 18:00 H

BLOCO JUNTOS E MISTURADOS MINI TRIO 18:00 H 19:00 H
BLOCO MADRUGUEIROS DE PIJAMA MINI TRIO 19:00 H 20:00 H

ATRAgAO CONCENTRAgAO SAIDADOMINGO 11/02
BLOCO AQUI NAO XEXENIA MINI TRIO 15:00 H 16:00 H

BLOCO : MISTO QUENTE MINI TRIO 16:00 H 17:00 H

BLOCO AS METRALHADAS MINI TRIO 17:00 H 18:00 H

BLOCO TUDO IGUAL MINI TRIO 18:00 H 19:00 H
BLOCO VEM PRA CA MINI TRIO 19:00 H 20:00 H

ATRAgAO CONCENTRAgAO SAIDASEGUNDA FEIRA 12/02
BLOCO : JEGUINHO MINI MINI TRIO 16:00 H 17:00 H

BLOCO AS PODEROSAS MINI TRIO 17:00 H 18:00 H

BLOCO XYLOLO MINI TRIO 18:00 H 19:00 H
BLOCO ARRASTAO DO SAMBA MINI TRIO 19:00 H 20:00 H
BLOCO FAFOXE MINI TRIO 20:00 H 21:00 H

** TERgA FEIRA - BLOCOS ALTERNATIVOS

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

-
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ORQAMENTO
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ABADAS 8.100 und R$ 10,00 R$ 81.000,00
FANTASIAS 840 und R$ 25,00 R$ 21.000,00

| TOTAL R$ 102.000,00

-il—-

i MINITRIO 15 apresentagoes (tocada) R$ 5.866,00 R$ 87.990,00
CHARANGA 2 apresentagoes (tocada) R$ 5.005,00 R$ 10.010,00

TOTAL R$ 98.000,00

--_ m

Atenciosamente;
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CIRCUITO

Iniciara na Av Brigadeiro Mario Epinghaus (no final de Linha de Laura de Freitas), pelas mas: / Av Amarilio
Thiago dos Santos / Rua Miguel dos Santos Silva / Av Luis Tarquinio / Rua Valdomiro Rodrigues / Rua
RomualdodeBrito/ Pra$a JoaoThiagodosSantose finalizando na Pra$aMartinianoMaia.
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Valorizando ainda mais
nossa genta
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Bandas
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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 MINI TRIO, PODAGEM

DAS ARVORES, PADRONIZAQAO E CADASTRAMENTO DOS VENDEDORES AMBULANTES, ILUMINAQAO
LOCAIS: FIM DE LINHA, PRA?A DA BTBLIA, PE DO OfTI, PRAQA DA MATRIZ

• POLICIAMENTO 52° COMPANHIA DA POLICIA MILITAR

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

0 CIRCUITO DA FESTA)

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

• SECRETARIA 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

• SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE: AUTORIZAQAO SONORA

t

• LAURC DE FAS *
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ESTRUTURA SOLICITADA PARA 0 EVENTO

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

• OH rweir/ss -
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PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS:
CNPJ:ENTIDADE:

ASSOCIAQAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO 14.813.180/0001-35
DE LAURO DE FREITAS__
ENDEREQO:
RUA HELENA DA SILVA, N° 301, 1° ANDAR

CEP:

42700-000

EMAIL:

ACCCLF@GMAIL.COM

UF:CIDADE:

LAURO DE
FREITAS

BAIRRO:

CENTRO BA

2- DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL

FUNCAO PRESIDENTE

WELINGTON DE SANTANA SANTOSNOME

CPF 960.301.605-59RG 0532671767

FUNCAO VICE PRESIDENTE

ALEXANDRO LUZ SANTOSNOME

RG 652268528 CPF 759.202.635-04

FUNCAO 1° SECRETARIO

NOME LOURENQO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

RG 0465262503 CPF 920.194.045-91 Jo
FUNCAO TESOUREIRO

ii»!5

igfl
NOME JULIO CESAR BRANDAO COELHO

RG 0342154842 CPF 347.866.005-04

FUNCAO 2° SECRETARIO
trI
iNOME ISAIAS SAMPAIO DOS SANTOS I-So!

RG 0524023557 CPF 896.702.485-15

<K li? CarfMvtfi'st A n vollurji do ( VPUJI **o i .VJIO cif •

tor

3U1. Anc«r, Ccrd.ro, BA C-:.P 37.7i.HMW

V.hPj. .!« 815.3 80/00 - : S
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w
FUNCAO DIRETOR CULTURAL

LUIZ ALBERTO DA ANUNCAIACAO ARAUJONOME

CPF 014.128.365-30RG 0946938466

FUNCAO DIRETOR DE RELAQOES PUBLICA

AURELIO DOS ANTOS PARANHOS NETONOME

CPF 006.158.855-51RG 946625255

FUNCAO DIRETOR DE MARKETING

ELIANA PAIVA SOUZANOME

CPF 026.381.635-46RG 0996527575

FUNCAO DIRETOR SOCIAL

CLEBER DOS SANTOS SENANOME

CPF 797.324.905-52RG 0848497201

FUNCAO CONSELHO FISCAL I

ANTONIO MARCOS RIBEIRONOME

111CPF 564.371.705-06RG 0410358100

O «

its!FUNCAO CONSELHO FISCAL II

PmNOME CARLOS RANGEL LEITE
o

m
i*gi

CPF 513.354.505-30RG 0434150240

FUNCAO CONSELHO FISCAL III

NOME ARTEMIO DA LUZ DE JESUS

RG 294687440 CPF 546.881.325-49

v v - <0-1 i. m .r. >;(•••: , 1 or < <ÿ .! 1 A-..- • ;K !V •„ •
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FUNCAO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL I

ERIC DOS SANTOS SENANOME

CPF 820.964.735-00RG 0722366610

FUNCAO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL II

ROSEMEIRE FREITAS RANGELNOME

CPF 766.093.755-34RG 0438682823

FUNCAO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL III

PAULO DOS SANTOS REISNOME

CPF 820.539.875-53RG 957926197

3- EXPERIENCE DA ENTIDADE EM ATIVIDADES ESPECIFICAS

EXPERIENCE EM ATIVIDADE ESPECIFICA DE:

EVENTOS CARNAVALESCOS E CULTURAIS

LOCAL DE EXECUQAO:
MUNICIPIO DE LAURO DE
FREITAS - BA

CONTRATANTE:

ASSOCIAQAO CARNAVALESCA E CUTURAL DO CENTRO
DE LAURO DE FREITAS

DATA DE INICIO (MES/ANO)

09 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA DO TERMINO (MES/ANO)

12 DE FEVEREIRO DE 2018

TECNICOS ENVOLVIDOS E PERFIL DA EQUIPE TECNICA:

v' COMPONENTES DA ASSOCIAQAO CARNAVALESCA E CUTURAL DO CENTRO DE
LAURO DE FREITAS;

POLiCIA MILITAR;

V CORPO DE BOMBEIROS;

SETOP;

SEDUR;

SECULT;

SESP;

CONSELHOR TUTELAR;

V DIREITOS HUMANOS;

SAMU;

Associapao Carnavaiesca00 Cenlro de
CNPJt ;
Wellington

_ e Culloral
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PERCURSO:

INICIARA NA AV. MARIO EPINGHAUS (NO FINAL DE LINHA), PASSANDO PELAS RUAS AV.

AMARILIO THIAGO DOS SANTOS / RUA MIGUEL DOS SANTOS SILVA / AV. LUIS

TARQUINIO / RUA VALDOMIRO RODRIGUES / RUA ROMUALDO DE BRITO / PRAQA JOAO

THIAGO DOS SANTOS E FINALIZANDO NA PRAQA MARTINIANO MAIA.

PUBLICO ATENDIDO:

A POPULAQAO DO MUNICIPIO E DE CIDADES ADJACENTES, BEM COMO TUR1STAS

4 - DESCRIQAO DO PROJETO

PERIODO DE EXECUQAO:TITULO DO PROJETO:

CORES E RITMOS -CARNAVAL 2018 - LAURO DE
FREITAS

INICIO TERMINO

09/02/2018 12/02/2018

IDENTIFICAQAO DO OBJETO:

PROJETO DO CARNAVAL 2018 - LAURO DE FREITAS

ATIVIDADES A REALIZAR:

ENTRETERIMENTO E DIVERSAO AO MUNICIPIO NA FESTA MAIS POPULAR DO MUNDO

QUE E CARNAVAL. CONTAMOS COM A DIVERSIDADE DE ESTILOS MUSICAIS EM

DIVERSOS BLOCOS, QUE VAO DOS BLOCOS TRADICIONAIS EM MINI TRIOS,

CHARNGAS, TRAVESTIDOS E AFOXES.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSigAO:

INCENTIVAR O TURISMO NO MUNICIPIO, ALEM DE ENTRETERIMENTO A POPULAgAO,

OFERECENDO UMA ALTERNATIVA DE LAZER SADIO E SEGURO, GERANDO

OPORTUNIDADE DE EXPANSAO TURISTICA, ATINGINDO OUTROS BAIRROS E CIDADES

PROXIMAS, TORNANDO-SE UMA OPgAO A MAIS EM NOSSO LEQUE DE

MANIFESTAQOES

TENDO ASSIM COMO OBJETIVO ESPECIFICO, OFERECER UM ESPETACULO DE

QUALIDADE, ONDE O FOLlAO DE QUALQUER RAQA, OPQAO OU CLASSE SOCIAL

POSSA TER UMA PARTICIPAgAO DIRETA E ATUANTE NO EVENTO.

CULTURAIS.

Associagao Camavaleacsÿe Cultural
do Centro de laufo rle\ Freitas
CNPJi 14,813.1aO/OU'
Wellington dd SaJtana /
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6 - ATRACOES
ATRAg£009/02
CHARANGABLOCO COROAS DE SANTO AMARO

EDY VOXBLOCO SOM NA MALA RESISTENCIA

TERRA SAMBA EVINNI SIMAOBLOCO JEEPE
JUNIOR SANTEBLOCO JACARE SOLTEIRO

ATRAQAQSABADO 10/02
CHARANGA V COM A GENTEBLOCO TRADIQAO AGUA DURA

K ENTRE NOSBLOCO SUNGAFEST
PINCEL E CAMILA RIBEIROBLOCO JUNTOS E MISTURADOS

GABRIELA OLIVEIRABLOCO MADRUGUEIROS DE PIJAMA

ATRAgAO aM.

COMANDO NEGROBLOCO MISTO QUENTE

PAGONETBLOCO AS METRALHADAS
FESTA NA COZINHABLOCO TUDO IGUAL

BLOCO VEM PRA CA OS CAMARADAS

ATRAgAOUlSEGUNDA FEIRA 12/02
BLOCO JEGUINHO MINI JIMMY E ANA

BLOCO AS PODEROSAS ZIRIG
BLOCO XYLOLO GROOVE BAIANO
BLOCO ARRASTAO DO SAMBA KATULE
BLOCO AFOXE FILHOS DA AFRICA FILHOS DA AFRICA

fcMcia(aoCama»alffi?a»»l

s. fesi£‘3ÿ '
Wellington d<5 Santana o
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6 - ATRACOES

ATRACAOSEXTA FEIRA 09/02
CHARANGABLOCO COROAS DE SANTO AMARO

EDY VOXBLOCO SOM NA MALA RESISTENCIA

TERRA SAMBA E VINNI SIMAOBLOCO JEEPE
JUNIOR SANTEBLOCO JACARE SOLTEIRO

ATRAQAOSABADO 10/02 I
CHARANGA V COM A GENTEBLOCO TRADIQAO AGUA DURA

K ENTRE NOSBLOCO SUNGA FEST
PINCEL E CAMILA RIBEIROBLOCO JUNTOS E MISTURADOS

GABRIELA OLIVEIRABLOCO MADRUGUEIROS DE PIJAMA

ATRAQAODOMINGO 11/02
BLOCO MISTO QUENTE COMANDO NEGRO

BLOCO AS METRALHADAS PAGONET
BLOCO TUDO IGUAL FESTA NA COZINHA
BLOCO VEM PRA CA OS CAMARADAS

ATRAQAOSEGUNDA FEIRA 12/02
BLOCO JEGUINHO MINI JIMMY E ANA

BLOCO AS PODEROSAS ZIRIG
BLOCO XYLOLO GROOVE BAIANO
BLOCO ARRASTAO DO SAMBA KATULE
BLOCO AFOXE FILHOS DA AFRICA FILHOS DA AFRICA

Assocta<;<k> Catnavaiesca s Cultural
do Centro de LaurjLjlB Fraltat
CNPJi 14.8)1J./So/ltyO J .38
Wellington de Santana!Santo*

PRESIQENTE i
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7- PLANILHA ORQAMENTARIA

7.1 - FANTASIAS
TOTALQUANTIDADE VALOR UNT.BLOCO

R$ 3.000,00R$ 25,00120JEGUINHO
R$ 6.000,00R$ 25,00240AS METRALHADAS_

AFOXE FILHOS DA AFRICA R$ 6.000,00R$ 25,00240
R$ 25,00 R$ 6.000,00240AS PODEROSAS

R$21.000,00840TOTAL

7.2 - ABADAS
BLOCO QUANTIDADE VALOR UNT. TOTAL

R$ 10,00 R$ 3.000,00JEGUINHO 300

JACARE SOLTEIRO R$ 6.000,00R$ 10,00600
R$ 6.000,00600 R$ 10,00SUNGA FEST

XILOLO R$ 10,00 R$ 6.000,00600
ARRASTAO DO SAMBA' R$ 10,00 R$ 6.000,00600

R$ 10,00 R$ 6.000,00MISTOQUENTE 600
R$ 10,00 R$ 6.000,00COROAS DE SANTO AMARO 600

JEEPE R$ 10,00 R$ 6.000,00600
JUNTOS E MISTURADOS R$ 10,00 R$ 6.000,00600
MADRUGUEIROS DE PIJAMA R$ 10,00 R$ 6.000,00600
TUDO IGUAL 600 R$ 10,00 R$ 6.000,00
VEM PRA CA R$ 6.000,00600 R$ 10,00

TRADICAO AGUADURA R$ 10,00 R$ 6.000,00600
R$ 10,00 R$ 6.000,00SOM NA MALA 600

R$81.000,00TOTAL 8.100

VALOR TOTALQUANTIDADE
__

ABADAS 8.100 und R$ 81.000,00
FANTASIAS 840 und R$ 21.000,00

R$ 102.000,00TOTAL

Associagao Carnavalesca e Cultural
do Centro dfe La
CNPJi 14.8U3./KO/0001 - 35
Wellington di Sfantana Santos

e Freitas
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7.3 - CHARANGA
TOTALQUANTIDADE VALOR UNT.BLOCO

R$ 5.005,00
R$ 5.005,00

R$ 5.005,00COROAS DE SANTO AMARO 01

TRADIQAO AGUA DURA 01 R$ 5.005,00

R$ 10.010,0002TOTAL

7.3 -MINI TRIO
TOTALBLOCO QUANTIDADE VALOR UNT.

01 R$ 5.866,00 R$ 5.866,00JEGUINHO
JACARE SOLTEIRO R$ 5.866,00 R$ 5.866,0001

R$ 5.866,00 R$ 5.866,00SUNGA FEST 01

XILOLO R$ 5.866,0001 R$ 5.866,00

ARRASTAO DO SAMBA R$ 5.866,0001 R$ 5.866,00
R$ 5.866,00 R$ 5.866,0001MISTO QUENTE

JEEPE R$ 5.866,00 R$ 5.866,0001
JUNTOS E MISTURADOS R$ 5.866,00 R$ 5.866,0001

MADRUGUEIROS DE PIJAMA R£ 5.866,00 R£ 5.866,0001
R$ 5.866,00 R$ 5.866,00TUDO IGUAL 01

VEM PRA CA R$ 5.866,0001 R£ 5.866,00
RS 5.866,00 R$ 5.866,00SOM NA MALA 01

AS METRALHADAS 01 R$ 5.866,00 RS 5.866,00
AFOXE FILHOS DA AFRICA 01 RS 5.866,00 R$ 5.866,00
AS PODEROSAS R$ 5.866,0001 R$ 5.866,00

R$ 87.990,001TOTAL 15

VALOR TOTALQUANTIDADE

MINI TRIO 15 und R$ 87.990,00
CHARANGA 02 und R$ 10.010,00

[TOTAL R$ 98.000,00

7.4 -TOTAL

_ VALOR TOTAL_
FANTASIAS / ABADAS R$ 102.000,00
MINI TRIO /CHARANGA R$ 98.000,00

TOTAL DO PROJETO R$ 200.000,00

\

\
AssociafSo Camatfalesca e Cultural
do Centro de (Lauro de Freitas
CNPJi 14.813.180/0001 - 3?
Wellington de Santana Santos

VMSUSENTEX

_
Welington oe Santana Santos

Presidente
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•s®m PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

A Controladoria - Coordenagao de Normas e Procedimentos

DECLARAQAO DE EXISTENCE DE RECURSOS; DE ADEQUAQAO COM A LEI

ORGAMENTARIA ANUAL E DE COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM

ALDO.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, solicita executar a despesa prevista adequada a

Lei Federal n° 8.666 de 1993, incluida no Plano Plurianual - PPA (2018/2021), na Lei de

Diretrizes Orgamentarias - LDO e na Lei Orgamentaria Anual - LOA.

A despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de

maio de 2000, especialmente quanto as normas dos artigos 16° e 17°. O impacto

orgamentario-financeiro nao ultrapassara os dois exercicios subsequentes.

Informamos que a despesa com a Celebragao do Termo de Patrocinio com a Associagao

Carnavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas, no periodo de 09,10,11 e 12 de

fevereiro para desfile no Carnaval de Lauro de Freitas no exercicio 2018 e de R$ 200.000,00

(duzentos mil reais), conforme classificagao orgamentaria e financeira, abaixo:

UNID

ADE

FT. VALOR DA

I DESCRIQAO ATIVIDADE ELEMENTO
RECURSO RESERVA

2151 33504100 00 200.000,001601 SECULT

Declaramos a existencia de saldo orgamentario disponivel e suficiente para o empenho da

despesa prevista, considerando o comprometimento do saldo apresentado com outras

despesas ja existentes e novos processos em andamento.

Lauro de Freitas/Ba, 02 de fevereirode 201

V CAIO MARQUES

SUPERINTENDENTSt>E ORQAMENTO/SEFAZ

Mat.66549
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LAURO DE FREITAS

ANEXO UNICO-LEIMUNICIPAL N°1.534 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014.

MANIFESTACAO CULTURALMES DIA

Festa de Reis05 e06Janeiro

Festa do Padroeiro15 e 16

Festa de Jemanj302Fevereiro

ManifestapSes Culturais CarnavalescasData m6vel

Festa de S3o Josti - Padroeiro do Quingoma

CelebrapSo da Semana Santa - PaixSo de Cristo

19MarfO

Data movel

Dia Municipal de combate 3 discriminate) racial21Marpo

Semana da Cultura EvangelicaScgunda semana do mesAbril

Primeiro domingo Cultura da Paz: Evangeliza Lauro de FreitasMaio

Dia Municipal de luta Antimanicomial.18Maio

Dia Municipal do Reggae11

01 a 13 Trezena de Santo AntonioJunho

23 e 24 Festa de S3o Jo3o

Julho 31 Comemorato Emancipate de Lauro de Freitas

Ultimo sabado Marcha para JesusAgosto

Segundo final de semana Micareta de Port3oSetembro

"22Setembro Dia Municipal da Capoeira

Ultimo domingo Dia do Evangilico

Outubro Missa de S3o Francisco
Quando o dia 04 de outubro ocorrer cm diautil,
realizar-se-3 a procissSo e os festejos no domingo
subsequente.Se o dia 04 de outubro coincidir com o
periodo eleitoral, as festividades serSo transferidas
para o domingo seguinte.

Semana da Cultura Negra

04

:*»-

Novembro 14 a 20

Novembro .> 25 Dia Municipal das baianas de acarajdi

Ultimo final deNovembro Lavagem do Largo do Caranguejosemana

Dezembro 02 Dia Municipal da samba

Dezembro 08 Festa de Nossa Senhora da ConceipSo de Areia

Branca

Dezembro 2° domingo Dia da Biblia

Dezembro 2° final de semana (sdbado c

domingo)

Desperta Lauro de Freitas

CERTIFICAQAO DIGITAL: ZFQEMTXR+XVATZ8+LBTIPG

Esta edigSo encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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Controladoria Geral do Munictpio

Relatdrio n° 070/2018

PROC. ADM. N°UNIDADE REQUISITANTEASSUNTO\
!

1780/18Pedido de Patrocinio Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo

o;

Lei Federal n° 10520/02Fundamentacao
R$ 200.000,00

Pedido de Patrocinio com a Associagao Carnavaiesca de Lauro de Freitas para
_

____
realizagao do Carnaval 2018

Valor estimado anual
Objeto

ITEM(NS) DE VERIFICAQAO

FORMALIZAQAO PROCESSUAL CONFORME ART. 14 e 26 DA LEI N° 8.666/93

DA ANALISE

Apos submeter todas as pegas que compoem os autos a analise, constatou-se regularidade da instrugao ::
processual.

DA CONCLUSAO

Ex positi, e considerando os documentos apresentados opino pela CONFORMIDADE DO PEDIDO e o devido ;
prosseguimento do feito.

Encaminhem-se os autos e todas as suas pegas a Procuradoria Geral do Municipio para analise juridica do j
pedido de patrocinio.

Este e o relatorio.
S.M.J.

Lauro de Freitas/Ba, 05 de Fevereiro de 2018.

nStteTÿuc'eMirgar
Conrdenadora de Normas e
Procfedimentos-CGM
Matricula 66586

na

Ciente. / /
Procedarsd o solicitado.
Em 05f02/n)18.

Apio VirSgre Naÿelmento
Cpntrolaflor Gpfa\ do Municipio

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4 - Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Business 3° Andar
Sala 328- Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000

1
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PEDIDO DE AUTORIZAQAO DE CONTRATAQAO (PAC)

1 Dados do Solicitante:MANOEL CARLOS DOS SANTOS

Secretaria:Municipal de Cultura e Turismo

Fonte de Recurso (Tesouro, Convenio, etc.):

( ) Vinculado( )Uniao( ) Estado :10( ) Tesouro e Convenio( ) Tesouro { ) Convenio
(X ) Fundo Municipal de Cultura-00

[justificativa

Tendo em vista a fomentagao e difusao cultural, bem como a promogao do fluxo

turistico na realizagao, apoio e promogao de festas populares, e eventos diversos , inclusive

institucionais, apoio e realizagao de atividades que estao na tradigao do seu povo e tambem na

realizagao de eventos constantes no calendario Cultural , consideramos essencial a realizagao do

carnaval. 0 Carnaval visa resgatar a tradigao dos carnavais antigos com marchinhas, e artistas locais,

visando o fortalecimento da cultura e a geragao de renda na cidade, se consolidadndo tambem como

uma alternativa segura e confortavel de brincar com a fanm'lia, sendo assim, a Administragao

Municipal, considera essencial a realizagao do CARNAVAL 2018 DE LAURO DE FREITAS.

| Objeto a ser adquirido ou contratado

Celebragao do Termo de Patroci'nio com a ASSOCIAgAO 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 SAM8A, 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.

Observagoes

Descrigao da Despesa Solicitada

Valor Total (R$)Quantidade Valor Unitario (RS)

200.000',00
DetalhamentoItem

1 200.000,0001 Celebragao do Termo de Patroci'nio com a

ASSOC1ACAO 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. c
1

R£ 200.000,00Total
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Modalidade licitatoria para aquisigao/contratagao do bem/servigo

( ) Convite ( ) Tomadade Prego ( )Concorrencia ( ) Pregao Eletronico ( ) Pregao Presencial ( } Chamada Publics

( X) Inexigibilidade de Licitagao( ) Dispensa de Licitagao

Veiculode publicagao do Terino de Dispensa e/ou Extrato de Contrato

( X ) Diario Oticial Proprio ( ) Diario Oficial da Uniao ( ) Diario Oficial do Estado ( ) Jornal de Grande Circulagao

]Fluxograma de Aprovagao:

Prefeita
Apos verificagao minuciosa dos atos aqui praticados e do objeto da
contratagao, decido:

SECAD/DESUP
Submetemos os autos, juntamente com todas as suas pegas que o
compbem para ratificagao dos atos praticados e autorizagao para
contratagao da despesaÿ. Q

,0 9, ll ( ) Autorizo a contratagao e defiro pelo prosseguimento do feito,

( ) Nao autorizo a contratagao e indefiro o prosseguimento do feito.Laurode Freitas/Ba

Laura de Freitas/B

)

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeitakm&m\

Ailtbn Florerfcio dbs Santos
J*c, de Administragao

\ Mat. 6683-49
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LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROC ESSO ADMINISTRATIVO N°: 01780/2018.

INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA.

ASSLINTO: PATROCINIO.

PARECER JURIDICO

EMENTA: PEDIDO DE PATROCINIO PARA

MANIFESTACAO
CULTURAL. CARNAVAL 2018 DE LAURO DE

DIFUSAOCULTURAL.

FREITAS. POSSIBILIDADE.

I- RELATORIO

Cuida-se de pedido formulado pcla Secretaria Municipal de Cultura para que o

Munidpio de Lauro de Freitas patrocine manifestaÿao cultural promovida pela ASSOCIACÿAO

CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS, para realizaÿao

do desfile dos blocos carnavalescos, nos dias 09, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2018, com o

repassc da importancia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Para tanto justificam sua solicita<jao alegando que “a realizaÿao do carnaval

visa resgatar a tradiÿao dos carnavais antigos com marchinhas, e artistas locais, visando

o fortalccimento da cultura e a geraÿao de rcnda na cidade, se consolidando tambem

como uma alternativa segura c confortavcl de brincar com a familia” (fl. 03).

I?Rua Silvatidir F. Chaves, 108, quadra K, lotes 03 e 04, Entpresarial Torres Business,
3°Andar, Sala 323, Caji.

Tel. 3369-4151
Pagina 1 de 9
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O processo foi instruido, entre outros, com os seguintes documentos: 1) termo

dc solicitaÿao de contrataÿao direta (fls. 02/03); 2) SDC assinada pelo Secretario Municipal de

Cultura (IT 04); 3) termo de referenda assinado pelo Secretario Municipal de Cultura (fls.

05/07); 4) solicitaÿao do Secretario Municipal de Cultura direcionado a Prefeita (fls. 08/09); 5)

declara<;ao de fiscaliza9ao de contrato (11. 10); 6) comprovante de inscriÿao e situaÿao cadastral

da Receita Federal da Associaÿao Carnavalesca (fl. 11); 7) certidoes da Associaÿao

Carnavalesca: a) Fazenda Federal (fl. 12), b) FGTS (fl. 13), c) Trabalhista (fl. 14), d) Fazenda

Fsladual (fl. 15), e) Fazenda Municipal (fl. 16); 8) copia de Alvara de funcionamento da

Associaijao emitido pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas (fl. 19); 9) copia do estatuto

social da Associaÿo (fls. 24/39); 10) copia da ata de eleifao da diretoria (fls. 40/48); 11)

alestado de capacidade tecnica emitido pelo CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE

LAURO DE FREITAS em favor da Associa<;ao Carnavalesca e Cultural do Centro de

Lauro de Freitas (fl. 49); 12) Declaraÿao firmada pelo Controlador Geral do Municipio e

pela Superintendcnte de Convenios e Contratos considerando REGULAR a prestaÿao de

contas dos recursos ja recebidos (fl. 50); 13) folder sobre o carnaval 2018 com historico,

justificativa, objetivos, programa9ao com os blocos e horarios, roteiro do circuito, or9amento,

etc ( fls. 53/71); 14) declara9oes dos blocos (fls. 84/100); 15) folders dos blocos (fls. 102/253);

16) piano de trabalho (fls. 278/286); 17) declara9ao de existencia de recursos; de adequa9§o

com a Lei Or9amentaria Anual e de compatibilidade com o Plano Plurianual e com a LDO (fl.

287); 18) copia do anexo da Lei Municipal n° 1.534/2014 que trata do calendario Municipal de

Cultura (fl. 288); 19) relatorio n° 070/2018 da Controladoria Geral do Municipio opinando

pela conformidade do pedido (fl. 289).

E o relatorio.

11 - FUNDAMENTACAO

Antes de examinar as questoes faticas e juridicas do caso concreto, deve-se

salicntar que a presente manifesta9ao toma por base, exclusivamente, os elementos que

constant ate a presente data nos autos do processo administrativo em epigrafe, pois a este I
orgao incuntbe prestar consultoria sob o prisma estritamente jurldico, nao lhe competindo f'W

Ruu Silvandir F. Chaves, 108, quadra K, lotes 03 e 04, Empresarial Torres Business,
3°Andar, Sala 323, Caji.

Tel. 3369-4151
\
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adentrar a conveniencia e a oportunidade dos atos praticados no ambito do Municipio nem

analisar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Demais disso, entende-se que as manifestapoes da Procuradoria Juridica

Administrativa sao de natureza meramente opinativa e, portanto, nao vinculantes para o gestor

publico, o qual pode, de forma justificada, adotar orientapao contraria ou diversa daquela

cmanada da consultoria juridica. Em resumo, o presente opinativo tem natureza obrigatoria,

porem nao vinculante da autoridade competente.

Nessa senda, como simples orientapao juridica, visando auxiliar a

Administrapao Publica na tomada das decisoes que atendam primordialmente a finalidade de

intorcsse publico e a observancia dos principios expressos no caput do artigo 37 da

Constituipao Federal, passa-se a expor o que se segue.

Como e cedipo, o Estado Brasileiro e laico e nao deve, portanto, restringir as

manilestapoes culturais a um credo especifico. Desta forma, o vies cultural de determinada

manifestapao religiosa que justifique o apoio e incentivo financeiro do Poder Publico deve ser

fcito seguindo os ditames legais e constitucionais.

A Constituipao Federal impoe ao Estado o fomento de praticas culturais,

prcvendo que o Estado tenha o dever de incentivo e apoio a valorizapao e difusao das

manilestapoes culturais, conforme dispoe seu art. 215, inclusive ao se tratar de defesa a etnia

afro-brasilcira descrita em seu inciso I:

Art. 215. O Estado garanlira a todos o pleno exerclcio dos direitos culturais e

acesso asforties da cultura naciortal, e avoiara e incentivard a valorizacao e a

difusao das manifestacoes culturais.
§1°O Estado prategerd as manifestacoes das culturas populares, indigenas e

afro-brasileiras, e das de outros grupos participanles do processo civilizatorio
nacional.

Nesta mesma esteira, o inciso III do art. 3° da Lei 12.343/2010, que institui o j

Plano Nacional de Cultura, atribui ao Poder Publico o dever de fomentar a cultura de forma lA,

Run Silvandir F. Chaves, 108, quadra K, lotes 03 e 04, Empresarial Torres Business,
3°Andar, Sala 323, Caji.

Tel. 3369-4151
Pagina 3 de 9
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ampla. por meio inclusive de concessao de apoio financeiro aos agentes culturais, senao

vejamos:

Art. 3- Compete aopoderpublico, nos termos desta Lei:
IIJ - fomentar a cultura de forma ampla, por meio da promoqdo e difusao, da
realizaqao de editais e seleqdespublicaspara o estlmulo aprojetos e processos
culturais, da concessao de apoio financeiro e fiscal aos agentes culturais, da

adoqdo de subsidios economicos, da implantaqao regulada defundospublicos e

privados, entre outros incenlivos, nos termos da lei:

Ressalte-se que na esfera federal a Lei Rouanet (Lei Federal n° 8.313/91) cria

mecanismos de prote9ao e incentivo as manifestatjoes culturais nacionais, sendo que nao

podetnos olvidar que o Carnaval se consubstancia em uma das mais tradicionais manifestaÿoes

culturais da comunidade, sobretudo pela participant) de artistas locais.

Q nresente nleito encontra guarida, tambem, no art. 112 da Lei Municipal

n". 1.323/2008. que dispoe sobre a comunicaÿao visual no Municipio de Lauro de Freitas,

demonstrando em especlfico a possibilidadc do Poder Publico estabelecer narceria coma a

inieiativa privada nara patrorinio. conforme se demonstra in verbis:

Art. 112. A Prefeitura podera, mediante celebraqdo de termo proprio e

observada a legislaÿdo pertinente, estabelecer parceria com a inieiativa

privada para patrocinio, prestaqdo de serviqos, execuqao de obras,

implantaqdo de equipamenlos e mobiliario urbano, como contrapartida a

autorizaqao depublicidade em espaqospublicos da cidade.

Do cotejo da documentacao anexada, extrai-se que a entidade requerente e

notdria representante de nraticas culturais, se enquadrando nos narametro legais

delineados pela Carta Magna.

Nesse diapasao, o apoio e o incentivo a valoriza9ao e difusao das manifesta9oes

culturais devem ser feitos de forma a permitir a ampla transparency e controle dos gastos

realizados c sempre tendo como objetivo o interesse publico.

£/
cRita Silvandir F. Chaves, 108, quadraK, lotes 03 e 04, Empresarial Torres Business,

3°Andar, Sala 323, Caji.
Tel. 3369-4151
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Desta forma, e necessario a comnrovacao dc que ha o interesse publico para

que seja considerada legal a transference de recursos para incentivo as manifestaÿoes

reIigiosas/culturais.

Nesse sentido, in casu, o objeto especlfico e a promoÿao da cultura popular do

carnaval. com vistas a valorizaÿao e preserva9ao dos costumes e tradigoes brasileiras.

Assegura-se, portanto, a inclusao dos segmentos tradicionais Lauro Freitenses

nos espaijos de ampla visibilidade, fortalecendo a polltica cultural para o cidadao do

Municlpio.

Em outro giro, a possibilidade jurldica do patroclnio em casos correlatos e

materia paclfica ao Tribunal de Contas da Uniao, encontrando respaldo, inclusive acerca da

incxigibilidade nos termos do art. 25 da Lei 8.666/93, na Nota Tecnica n°

02/201 4/DENOR/SGCN/SECOM-PR. de 19/02/2014, exarada pela Secretaria de

Comunicaÿdo Social da Presidencia da Repiiblica, conforme se extrai pontos cruciais abaixo

demonstrados:

As peculiaridades e singularidades do contrato de patrocinio demonstram que

essa especie de contralaqdo dos orgaos e entidades da Administraqdo Publico

federal tem por objeto a aquisiqdo remunerada do direito de o patrocinador
associar seu nome e/ou sens produtos e serviqos a empreendimento da
iniciativa do patrocinado, que, como contrapartida, cede ao patrocinador o

direito da ulilizaqdo do seu nome noprojelopatrocinado, mediante a exposiqao
da marca nas peqas de divulgaqao do projeto e outros aspectos negociais

oriundos do contrato.

(...)

Assim, em comparaqdo com o conceito adotado no mercado, pode-se dizer que
o patroclnio se caracteriza como uma compra com entrega imediata, por ser

uma aqdo de comunicaqao em que o patrocinador adquire. de forma
remunerada. o direito de associar seu nome a projetos de iniciativa de um

terceiro, com o objetivo de gerar idenlificaqdo e reconhecimento. ampliar
relacionamento com publicos de interesse, divulgar produtos, serviqos,

programas, politicos de atuaqdo, ampliar vendas e agregar valor a marca.
fl

Rim Silvandir F. Chaves, 108, quadra K, lotes 03 e 04, Empresarial Torres Business,
3°Andar, Sala 323, Caji.

Tel. 3369-4151
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(...)

Frise~.se que, no tocante ao enquadramento do contrato depatrocinios na Lei n°

8.666/1993, e incontroverso que cube a aplicagao de seus arts. 25, caput, e 26,

com as adequagdes pertinentes ao caso, conforme ja tratado em inumeros

Acordaos do TCU. Por ser recente e atender plenamenle a indagagdo da
Embratur, cabe transcrever apenas a manifestagao posta no Voto do Ministro
Relator do Processo 022.826/2007-4, que resultou no Acdrdao 4935/2013-
TCU-P Camara:

Nao houve prejulzo ao Banco e por essa razao a Unidade Tecnica
acolheu as explicagoes apresentadas aindapara a CGU, mas, visando
prevenir a repetigao de taisfalhas, propos determinagao ao Basa para

que, em futuras concessoes de patroclnio, observe a necessidade de
celebragdo de contrato administrativo com a formalizagao de
processo. de juslificativa da inexigibilidade de licilagdo. das razdes de
escolha do patrocinado, das iustificativas do prego contratado. da
ratificagdo de inexigibilidade pela autoridade superior, da publicagdo
dessa decisao no Didrio Oficial da Uniao, da elaboragdo de relatorios
analiticos relativos ao acompanhamento da execugao do contrato e da
aprovagdo previa pela Secretaria de Comunicagao Social da
Presidencia da Republica. ”

Dessa forma, o TCU entende que a Lei n° 8.666/1993 deve ser aplicada no que

couher. na contratado de patrocinio por orgao e entidade da Administragao, ao exigir a

formalizaÿao dos procedimentos inerentes a inexigibilidade de licitad<A por inviabilidade da

competiÿao nos termos do art. 25, e as exigencias das razoes para a escolha do projeto

patrocinado e das justificativas de preÿos, como previsto no art. 26 da referida Lei.

Cumpre advertir, todavia, a despeito da necessidade da utilizaÿao das verbas

publicas dentro do efetivo planejamento economico do erario, a fim de que os cofres publicos

nao se comprometam em razao do incentivo cultural, conforme descreve resposta de Consulta

realizada pelo TCU de Mato Grosso no Processo n°. 4673-6/2011, parecer n°. 020/2011, de

lavra do Relator Conselheiro Jose Carlos Novelli:

(...) Ao fomentar tais atividades com recursos proprios, ou seja, ncio

provenientes de programas de governos Esladual ou Federal, deve
regulamentar, como jd dito, os criteriospara a concessdo de recursos publicos,
conlendo a previsao de entrega e de andlise de projetos, a finalidade, os

/Rua SUvandir F, Chaves, 108, quadra K, lotes 03 e 04, Empresarial Torres Business,
3°Andar, Sala 323, Caji.

Tel. 3369-4151
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objetivos a serem alcana-ados, a destinagao dos recursos, a forma, prazo e

responsabilidades na prestagao de contas, dentre outras disposigdes, cm

observancia aos principios da impessoalidade, eficiencia, publicidade,
moralidade e legalidade.

Infere-se aue e possive/ o incentivo do Poder Publico para realizacao de

eventos culturais relacionados a manifestacoes relisiosas, desde alie atendido
o interesse publico e comorovado que tal atividade estd inserida no

patrimonio cultural local com base no calenddrio oficial do ente.

Saliente-se que o patrodnio encontra guarida nos entendimentos dos Tribunais

de Contas Patrios que implicam a comprovaijao de que ha interesse publico sobre a

transferencia de recursos, bem como que as manifestafoes encontrem-se dentro do periodo

consagrado como feriados. Nesse sentido:

“(...) determinar ao Chefe do Poder Executivo local, bem como a todos os

dirigentes da administraÿao direta e indireta local, que se abstenham de
celebrar convenios do tipo, envolvendo manifestacdes religiosas que nao

atendam ao interesse publico ou nao se refiram a datas consagradas como

feriados, inclusive nacionais (...)” rTC-DF. Processo n° 14.377/051.

“Ora, restando clarividente a proibiÿao exarada do diploma constitucional,

ou seja, desde que nao implique em estabelecimento de igrejas ou cultos,
como tambem subvenÿao direta a atividade religiosa, observando-se que a

Padroeira da cidade e homenageada durante os dias da aludida Festa

Tradicional, entendemos ser legitima a subvenÿao desta pelo Municipio,
apos aprovaÿao da competente Lei pela Camara Municipal. Tal subvenÿao,

alias, e plenamente justificavel, por tratar-se de valorizacao da propria

tradicao folclorica local, de resto traduzida pelo interesse de toda a

coletividade, visando ao bem comum, prioridade que deve nortear todo

administrador publico” [TC-MG, Consulta n° 25.1721.

Frise-se, por fim, a necessidade de prestacao de contas acerca da realizacao

do evento nor parte da entidade patrocinada, conforme exnoe entendimento exarado pelo

TCJJ, atraves do acordao de n°. 2594-37/13 fgrifos nossos):

GRUPOI-CLASSEI-Plenario
TC 027.265/2006-4
VOTO

Rua SHvandir F. Chaves,108, quadra K, lotes 03 e 04, Etppresarial Torres Business,
3°Andar, Sa/a 323, Caji.

Tel. 3369-4151
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“(...) Concordo com os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos de nao

provimenlo ao pedido de reexame, visto que a jurisprudencia desta Carte estd

pacifkada, acerca da necessidade de prestagao de contas dos recursos

transferidos a entidades privadas por meio de contralos de patrocinio, sendo

irrelevante a discussdo acerca da natureza juridica dos instrumentos utilizados
na sua execugdo.

Independentemente da discussdo trazida pela recorrente acerca da diferenga

entre convenio epatrocinio, ao ndo exigir dospatrocinados a demonstragao dos
gustos, a eslatal descumpriu determinagdes constantes dos Acordaos
1.962/2004 e 2.224/2005, da 2” Camara, sobre a obrisatoriedade de prestacao

de contas dos recursos transferidos a entidades privadas por meio de contratos

de patrocinio, conforme trechos abaixo transcritos:
Determinacao do Acorddo 1.962/2004 - TCU- 2“Camara a Petroleo Brasileiro
S/A:

1.4 que inclua, nosJuturns contratos de patrocinio a serem firmados, clausula
prevendo a comprovagdo dos gaslos por parte do patrocinado, com o objetivo
de aferir a eficiencia e a racionalidade na aplicagdo dos recursos, nos termos

do art. 3U, inciso 11, do Decreto n°4. 799/2003;

Sumdrio do Acorddo 2.224/2005 - TCU - 2"Camara
1 - Por integrar a Administragdo Publica Federal, a Petrobras estd sujeita d

observdncia dosprincipios constitucionais inerentes a atividade administrativa,

de maneira que estd obrigada a exigir a prestagdo de contas das despesas
realizadas por parte dos patrocinados com as verbas publicas que Ihes forem
repassadas, aplicando-se as suas atividades de comunicagdo social o Decreto
n° 4. 799/2003, por estar a empresa vinculada ao Ministerio de Minas e

Energia.
O Acorddo 2.224/2005 - 2a Camara negou provimento a pedido de reexame

interposto pela Petrobras contra a determinacao 1.4 do Acorddo 1.962/2004 -
2a Camara, e man/eve a decisao de que a empresa deve exisir dos
patrocinados a comprovacdo dos sastos.

Assim, entende-se juridicamente posslvel a destina?ao de verbas publicas para

patrocinio de manifesta<?ao cultural, cabendo ao Poder Executivo, dentro dos parametros

constitucionais e legais, definir as situates em que isso sera feito.

Ill - CONCLUSAO

Em face do exposto e considerando os documentos acostados nos autos,

opino pela legalidade e possibilidade de patrodnio da ASSOCIACAO CARNAVALESCA

E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS, no Carnaval de LAURO DE

FREITAS 2018 (09, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2018), lastreado na fundamentacao

Rua SilvandirF. Chaves, 108, quadra K, lotes 03 e 04, Empresarial Torres Business,
3°Andar, Saia 323, Caji.

Tel. 3369-4151
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supramencionada.

Por fim, antes do prosseguimento do feito, assim como considerando o

quanto disposto na Comunicacao Interna 06/2017 - PGM, devem os autos seguir para o

Procurador Gcral ou para seu substituto legal no caso de ausencia do titular ou por mcio

do delegacao expressa, para deliberacao sobre a materia (processo n° 1780/2018).

E o Parecer.

Lauro de Freitas (BA), 06 de fevereiro de 2018.

,/Leandro Santana

Procurador d/Municlpio

/

Run Silvandir F. Chaves, 108, quadra K, lotes 03 e 04, Empresarial Torres Business,
3°Andar, Sala 323, Caji.

Tel. 3369-4151
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ComunicaQao Interna N° 06/2017- PGM
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Lauro de Freitas, 10 de janeiro de 20IT'.:

pillustrissimo Senhor
Henrlque Tanajura

Subprocurador

Procuradoria Geral do Municlpio
Lauro de Freitas-BA

'

yrm

life
Sr. Wilson Barbosa

Procurador Fiscal

MProcuradores do Municipio

’111; 3
JjAssunto: INFORME

i-vftj
:ÿ

'

Hrezados Procuradores.

Para fins de organizaqSo de fluxo operacional. venho solicitar a V. S.as que todp

e qualquer documento expedido pela Procuradoria Geral do Municlpfo,;' p8fl$‘

secretarias e 6rg3os externos, fenham assinatura conjunta do Procurador Geral e.cfo:

Procurador responsSvel pela elaboragSo do documento. Para tanto, soliclto que1

SIencaminhe os expedientes que necessitam de assinatura para Coon

fcxecutiva, quelseÿnd&n-egara de gerir o prosseguimento dos tr&mites.

OBM/]
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U
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Despacho - Gabinete -PGM.

N° Expcdiente:

PA in 33dm
Assunto:

SGCVji-T_
Interessado:

Solicito a coordcnagao executiva que adote a seguinte providencia:
Arquivar.
Despachar: Setor/orgao discriminado abaixo para parecer e/ou providencias.

CONSULTIVO JUDICIAL OUTROS
Administrative/

Licita9oes.
Sub -Procurador.1 6

Trabalhista.4 7 Procurador Fiscal.
2 MP/Secretarias. 8 Coord. Executiva.

323 Servidor. Pep. Distribuiÿao.5 Civil.
Balcao de Justÿa.10

z.*5
Observaÿao:

,777
777ÿ

La e Freitas, / Ux / J2u(g .
7*
// 6661ÿ<ÿ

-"""Kivio Dias Barbosa Lopes
Procurador Geral do Municipio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAQA JOAO THIAGO DOS SANTOS, S/N
CENTRO

Andre Marter NMO
ordsnador Sxecpiti r.>LAURO DE FREITAS

BA

TERMO DE INEXIG1BILIDADE DE LICITACAO N° 011 /2018

A vista dos documentos contidos nos autos e nos termos do art. 25 e 26 da Lei 8.666/93, declaro

INEXIGIVEL O PROCEDIMENTO LICITATORIO para a realiza?3o da despesa abaixo
especificada, HOMOLOGADO e adjudicado o presente ato, nos termos que se segue.

N° DO PROC.: 01780/2018

CREDOR: ASSOC1A£AO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE

FREITAS, associa?3o sem fins lucrativos, com sede na Rua Alfredo Agostinho de Deus, n° 329,

Centro - Lauro de Freitas/BA, CNPJ n°. 14.813.180/0001-35.

SECRETARIAS_DOTACAO ORNAMENTARIA_ VALOR R$

R$

SECULT 1601.2151.33504100.00 200.000,00

R$

200.000,00VALOR R$

Lauro de Freitas-Ba, 06 de fevereiro de 2018.

.CLc
Moema Isabel Passos Gramafchov Prefeita Municipal
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Diano Otlckil do Terga-feira
6 de Fevereiro de 2018

27-Ano VI -N° 1102Lauro de FreitasMUNiCIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRA$A JOAO THIAGO DOS 5ANTOS, S/N
CENTRO

LAURO DE FREITAS
BA

TERMO DE INEXIClim (DADE DE LICITA(,:AO N" 011 /2018

A vista <ios docunientos contidos nos autos e DOS termos do art. 25 e 26 da Lei 8.666/93,

declare INEX1GIVEL O FROCEDIMENTO LKJTATORTO para a reali/agao da

despesa abaixo cspec-ificada, HOMOLOGADO c adjudicado o presente ato. nos termos

quo sc segue.

V DO PROC.: 01780/2018
CREDOR: ASSOCTAgAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE

LAURO DE FREITAS, associate sem fins lucrativos, com sede na Rua Alfredo
Agostinho de Deus, n* 329, Centro - Lauro de Freitas/BA, CNPJ n°. 14.813.180/0001-

35.

VALOR Kit1)01AC AO ORCAMENTARIASEC K»:I ARIAS
RS
200.000,(10SEOULI 1601.2151.3.1504100.00

RS
VALOR RS.=*=— 200.000.00=>

Lauro de Freitas-Ba, 06 de fevereiro de 2018.

Moerna Isabel Passes Gramaeho
Prefeita Municipal

CERTIFICAQAO DIGITAL: 892S310IQB67WHB811VLA

Esta edigao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TERMO DE PATROCINIO N° 002/2018 QUE ENTRF. SI

CELEBRAM O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS E A

ASSOCIAQAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO

CENTRO DE LAURO DE FREITAS.

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Pra9a Joao Thiago dos

Santos, s/n.°, Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.° 13.927.819/0001-40 neste ato representado por sua Prefeita Municipal,

Sra. Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denominado PATROCINADOR e a ASSOCIACAO

CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS, associaÿo sem fins lucrativos, com sede

Lauro de Freitas/BA, CNPJ n°. 14.813.180/0001-35, neste alona Rua Alfredo Agostinho de Deus, n° 329, Centro

representado pelo seu presidente, Sr. Welingnton de Santana Santos, doravante denominada PATROCINADA, resolvem

celebrar o presente PATROCINIO, na forma do disposto nos arts. 25 e 26 da Lei 8.666/93 e mediante as clausulas e

condipoes seguintes:

CLAUSULA PR1ME1RA - DO OBJETO; O presente termo tem por objetivo o patrocinio com a Associa<;ao

Carnavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas/BA, representante dos blocos carnavalescos, Coroas de Santo

Amaro, Jeepe, Jacar£ Solteiro, Sunga Fest, Madrugueiros de Pijamas, Tudo Iguai, Juntos e Misturados, Misto

Quente, As Metralhadas, Vein Pra Ca, Jeguinho, Poderosas, Xylolo, Arrastao do Samba, Afoxe Filhos da Africa,

Agua Dura e Som na Mala, para realizaÿao do desfile dos blocos no carnaval 2018 em Lauro de Freitas, nos dias 09,

10,II e 12 de Fevereiro de 2018."

PARAGRAFO PRIMEIRO - Integram o presente Termo de Patrocinio, como se transcritos fossem, o Processo

Administrative n° 01780/2018, com todas as instru9oes e documentos, inclusive o Plano de Trabalho da PATROCINADA,

complementando o presente instrumento para todos os fins de direito, naquilo que nao o contrariar, e obrigando as partes ao

seu cumprimento em todos os seus termos.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS REPASSES: Para a execu9ao do presente Termo de Patrocinio, o PATROCINADOR

compromete-se em repassar a PATROCINADA, apos a assinatura do presente Termo, a importancia de RS200.000.00

(Duzentos mil reais), em uma unica parcela.

CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUCAO DO OBJETO: O objeto do presente Termo de Patrocinio sera executado

conforme cronograma informado pela PATROCINADA atraves do Plano de Trabalho que consta no Processo

Administrativo n° 01780/2018.

\
\
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CLAUSULA OUARTA -DAS RESPONSABILIDADES DA PATROCINADA: A PATROCINADA compromete-se a: I

- Utilizar os recursos unicamente para as finalidades previstas na Clausula Terceira; II - Prestar contas acerca da

realizaÿao do evento por parte da entidade patrocinada.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA: O presente Termo de Patrocinio vigera por 60 (sessenta) dias, para

execu$2o e presta<;2o de contas do pagamento, podendo ser alterado e/ou prorrogado na forma do disposto na Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA -DOTACAO ORCAMENTARIA; 1601.2151.33504100.00

CLAUSULA SETIMA - DAS PRESTACOES DE CONTAS: Os valores recebidos serao objeto de presta?ao de contas

pormenorizadas por parte da PATROCINADA:

PARAGRAFO PRIMEIRO - A presta9ao de contas sera realizada conforme modelo a ser disponibilizado pelo

PATROCINADOR, em data a ser fixada pelo mesmo e apos o repasse dos valores;

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso do PATROCINADOR emitir parecer desfavoravel a Prestagao de Contas, a

PATROCINADA devera restituir os valores recebidos, no prazo de ate 20 (vinte) dias a contar da notificacao a ser expedida

pelo PATROCINADOR. sob pena de inscriÿao em divida ativa e cobran?a judicial destes valores, sem prejuizo da aplicaijao

de multa quantificada em 10% (dez por cento), sobre os valores recebidos pela PATROCINADA e que foram objeto da

Prestagao de Contas tida como irregular, alem da imediata rescisao unilateral deste Termo de Patrocinio, independente de

nolificaiÿao;

PARAGRAFO TERCEIRO - No caso dos valores recebidos nao serem totalmente utilizados nas finalidades deste Termo

de Patrocinio, a PATROCINADA devera devolver os valores excedentes aos cofres municipals.

CLAUSULA OITAVA -DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

PARAGRAFO PRIMEIRO: Cabera ao PATROCINADOR:

a. Repassar os valores, conforme modo e tempo ora convencionados;

b. Fiscalizar o fiel cumprimento do Termo de Patrocinio, aplicando as samjoes cabiveis, em caso de descumprimento desle

instrumento.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cabera a PATROCINADA:

a. Utilizar os recursos nas finalidades expressas neste Termo de Patrocinio;

b. Prestar contas dos valores recebidos, na forma e modo convencionados neste Instrumento e nos termos do modelo a ser

expedido pelo PATROCINADOR.

/ Pagina 2 de 3
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CLAUSULA NONA - DAS HIPOTESES DE RESCISAO:

Constituem motivos para a rescisao do presente Termo de Patrocinio:

a) Aplica?ao dos recursos em finalidades diversas do seu objeto;

b) A demora injustificada da PATROCINADA em prestar contas;

c) Razoes de interesse publico devidamente justificadas pelo PATROC1NADOR;

d) Demais situates previstas na Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO: As duvidas suscitadas na execute deste Termo de Patrocinio ser2o dirimidas em

comum acordo entre as partes, ficando eleito o Foro da Comarca de Lauro de Freitas/BA para as questfies judiciais, caso

ocorram.

E para a validade do que as partes pactuaram, firmam este instrumento, em 05 (cinco) vias, para que surta seus legais e

juridicos efeitos.

Lauro de Freitas, 06 de fevereiro de 2018.

.0ÿV.
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/- MTROCINADOR

Moema IsabelJ&ssos GramachL/Prefeita Municipal

ASSOC1ACAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO hE FREITAS PATROCINADA
Welingntonvle Santana Santos - Presidente

TESTEMUNHAS:

1.V A
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Diario OSlcial doTer?a-feira
6 de Fevereiro de 2018
30 - Ano VI - N” 1102

Lauro de Freitas MUNICiPiO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

O LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE TERMO DE PATROCIMO N° 002/2018

Patrocinada: ASSOCIACAO CARNAVALFSCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO
DE FREITAS. CNPJ: 14.813.180/0001-35. Patrocinadora: MUNICIPIO DE LAURO DE
FREITAS/BA. Process') Administrative: 01780/2018. Licitagao: Inexigibilidade n°
011/2018. Objeto: O presente termo tern per objetivo o patroeinio com a Associate
Carnavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas/BA, representame dos blocos
camavalescos, Coroas de Santo Amaro, Jeepe, Jacare Solteiro. Sunga Fest, Madrugueiros de
Pijatnas, Tudo Tgual, Juntos e Misturados. Misto Quente, As Metraihadas, Vein 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 carnavai 2018 em Lauro de Freitas, nos dias 09,
10. 11 e 12 de Fevereiro de 2018. Dotacao Orgamentaria: 1601.2151.33504100.00. Vigeiicia:
O presente Termo de Patroeinio vigera por 60 (sessenta) dias. para execucao e prestagao de
eontas do pagamento. podendo ser alterado e/ou prorrogado na forma do disposto na Lei
8,666/93. Valor: RS200.000.00 (Duzentos mil real’s), cm parcela unica. Data da Assinatura:
06 de Fevereiro de 2018. Moema Isabel Passos Gramaeho.

CERTIFICAgAO DIGITAL: 892S310IQB67WHB811VLA

Esta edigao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.brem servidor certificado ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASra
Solicitagao / Reserva de Dotagao

FEVEREIRO/2018

, PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO

Lauro de Freitas - BA

C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

Situapdo: AprovadaSOLIC1TANTE

6rgdo: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Responsdvel: CELENE DINIZ MARQUES ROCHA

Cadastrado por: Renato de Santana Silva

Aprovado por: Renata de Santana Silva

Ped. Compra: Ndo

SDN0: 30/2018

Data: 02/02/2018

Reservado: 200.000,00

Processo: 01780/2018

Reg. de Prepo: Ndo

r CLASSIFICAQAO
Orgao:

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1601 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

13 Cultura

845 Outras Transferdncias

0007 CIDADE CULTURAL, SOCIAL E SOLIDARIA
2151 AgOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIAQOES LOCAIS NA AREA DA

CULTURA

33504100 Contribuipoes

Unid. Orpamentdria:

Funpao:

SubFunpdo:

Programa:

Apao:

Natureza de Despesa:

SubElemento:

Fonte:

Centro Custo:

0100000 Recursos Ordindrios

Objeto: Patrocinio com a Associapao Carnavalesca e Cultural do Centro de Lauro de Freitas/Ba, representante dos blocos carnavalescos.

Justificativa: Tendo em vista a formentapao e difusao cultural, bem como a promopdo do fluxo turistico na realizapdo, apoio e promopao de festas
populares, e eventos diversos, inclusive institucionais, apoio e realizapdo de atividades que estdo na tradipdo do seu povo e tambdm na realizapdo de
eventos constantes no calenddrio Cultural.

Produto/Servigo

19406 - OUTRAS CONTRIBUTES
OUTRAS CONTRIBUipOES

Qtd. Estimado TotalUnd.

1,00 200.000,00 200.000,00UND

Valor Reservado: 200.000,00

- PARECER-
Para empenho conforme termo de patrocinio n° 002/2018.

CELENE DINIZ MARQUES FtaCHA
COORDENADORA DE EXECUgAO E AVALIAgAO

ORgAMENTARIA Mat.46435

Autorizo a solicitapao da despesaEssa despesa foi devidamente reservada

Solicitada: 02/02/2018 06/02/2018Aprovada
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<9$ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
J:, PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO

LT". Lauro de Freitas - BA

C.N.P.J.: 13.927,819/0001-40 _

*;
Nota de Empenho

FEVEREIRO/2018*

Nota de Empenho 574

- FORNECEDOR ——
CNPJ/CPF: 14813180000135ASSOCIAQAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO CENTRO DE LAURO DE FREITAS

R ALFREDO AGOSTINHO DE DEUS, CENTRO. CEP.
42.700-000 - LAURO DE FREITAS/BA

CENTRO

Nome:

Enderego: Compi:

UF: BACidade: Lauro de FreitasBairro:

Telefone: ( )E-mail:

PIS/PASEP:

- DADOS BANCARIOS

Banco:

RG:

Conta:Operagao:Ag&ncia:

p CLASSIFICAQAO —

Unidade Orgamentaria:

Fungao:

SubFungao:

Programa:

1601 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA- FMC

13 Cultura

845 Outras Transferences

0007 CIDADE CULTURAL, SOCIAL E SOLIDARIA
2151 AQOES INTEGFtADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIATES LOCAIS NA AREA DA

CULTURA

33504100 Contribuigfles

Agi
W

Natureza Despesa:

SubElemento:

Fonte:

Centro Custo:

0100000 Recursos Ordinarios

Licitagao: N° 0111/2018 - Inexigivel, Art. 25, caput Lei 8.666/93

Processo: 2017/01780

SALDO DISPONIVEL -
5.000,00

CONTRATO/ANO VALOR EMPENHO -
200.000,00

TIPO SALDO ANTERIOR -
205.000,00Global

i- HIST6RICO-
REF A DESPESA COM O TERMO DE PATROClNIO N° 02/2018 ENTRE O MUNClPIO DE LAURO DE FREITAS E A ASSOCIAgAO CARNAVALESCA E CULTURAL DO
CENTRO DE LAURO DE FREITAS QUE TEM POR OBJETIVO O PATROClNIO COM A ASSOCIACAO CARNAVALESCA REPRESENTANTE DOS BLOCOS
CARNAVALESCOS. COROAS DE SANTO AMARO, JEEPF, JACARE SOLTEIRO, SUNGA FEST, MADRUGUEIROS DE PIJAMAS, TUDO IGUAL, JUNTOS E
MISTURADOS, MISTO QUENTE . AS METRALHADAS, VEM PRA CA, JEGU1NHO, PODEROSAS, XYLOL0, ARRASTAO DO SAMBA. AFOXE FILHOS DA AFRICA,
AGUA DURA E SOM NA MALA, PARA A REALIZACAO DO DESFtLE DOS BLOCOS NO CARNAVAL 2018 EM LAURO DE FREITAS, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE
FEVEREIRO/2018, REQUISITADO PELA SEC MUN DE CULTURA VALOR TOTAL DO TERMO DE PATROClNIO R$ 200 000,00 CONF. TERMO DE INEXIGIBILIDADE
N» 011/2018 PROC. ADM N° 01780/2018 E PARECER JURlDICO EM ANEXO .

] Unid Qtde [
1,000

l*"n | Especificagao

W 1 OUTRAS CONTRIBUTES

Unitario Total

UND 200.000,00 200.000,00

DUZENTOS MIL REAIS 200.000,00

Data: 06/02/2018

Autorizo o empenho dessa despesa Essa despesa foi empenhada em cr6dito prbprio

7i
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