
DESCRIÇÃO ANÁLITICA E SINTÉTICA DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC 

 

Ente recebedor: MUNICÍPIO DE ARCEBURGO/MG 

CNPJ: 17.899.717/0001-10  

Fundo recebedor:  FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMUC 

CNPJ:  17.899.717/0001-10 (o Fundo recebedor é vinculado ao mesmo CNJP da 

Prefeitura)  

Valor recebido: R$96.095,58 (noventa e seis mil e noventa e cinco reais e cinquenta e 

oito centavos) 

Data do recebimento:  05/10/2020 (cinco de outubro de dois mil e vinte)                                                                                                                                          

Instituição financeira:  001- Banco do Brasil 

Conta bancária: 14.686-2  

Agência bancária: 4033-9 

Objeto da transferência bancária: Ordem bancária 

 
PLANO DE AÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO: 
 
Objetivos: apoiar o Setor Cultural do Município de Arceburgo, tendo em vista a necessidade 

de descentralizar recursos para ajudar entidades, espaços, associações comunitárias e 

empresas culturais, bem como selecionar projetos com o intuito de atenuar a crise 

econômica e social no meio cultural, realizando assim o cumprimento dos dispositivos da 

Lei n° 14.017 de 2020 com editais de seleção de bolsa e outros instrumentos previstos no 

inciso III, conforme o Cadastro Municipal de Cultura, abrangendo as áreas culturais e 

categorias artísticas existentes no município. 
 

Meta 01: artigo segundo, inciso III, editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens 

e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de 

agentes, de espaços, de iniciativa de cursos, de produções audiovisuais, de manifestações 

culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser 

transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras 

plataformas digitais 
 

. Ação 1: Descrição da Ação:  serão selecionadas 1 (uma) bolsa para projetos de 

musicalização, bem como o fomento e a manutenção de atividades, ensaios e 

apresentações musicais para espaços, entidades e associações comunitárias culturais, no 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para pessoas jurídicas 



. Ação 2: Serão selecionadas 1(uma) bolsa para projetos de fomento das atividades 

ligadas ao artesanato local, para espaços, entidades, e associações comunitária culturais, 

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para pessoas jurídicas 

. Ação 3: Serão selecionadas 1(uma) bolsa para projetos de fomento, divulgação e difusão 

da cultura e do Patrimônio Cultural para espaços, entidades e associações comunitárias 

culturais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para pessoas jurídicas 

. Ação 4: serão divulgados 5 editais de premiação no valor de R$ 1.219,11 (um mil 

duzentos e dezenove reais e onze centavos) para o reconhecimento e valorização dos 

músicos locais 

 
CONTEMPLADOS: 
PESSOAS FÍSICAS: 
 
Proponente: SILVANIA APARECIDA ROMBOLI 
RG:38.927.159-7 CPF: 083.985.586-95 
Nome do Projeto: Live entre amigos 
Modalidade: Artista Individual 
Valor: R$ 1.219,11 (um mil e duzentos e dezenove reais e onze centavos) 
  
Proponente: THALES GABRIEL DE OLIVEIRA CAROSIA 
RG: 66.713.598-4 CPF: 084.604.126-01 
Nome do Projeto: Live entre amigos 
Modalidade: Artista Individual 
Valor: R$ 1.219,11 (um mil e duzentos e dezenove reais e onze centavos) 
 
Proponente: RAFAEL DE OLIVEIRA CAROSIA 
RG: MG – 16.629.136 CPF:106.620.546-95 
Nome do Projeto: Live entre amigos 
Modalidade: Artista Individual 
Valor: R$ 1.219,11 (um mil e duzentos e dezenove reais e onze centavos) 
 
Proponente: GUILHERME JACOB JAYME 
RG: 44.432.038-6 SSP/SP CPF: 072.727.456-22 
Nome do Projeto: Live entre amigos 
Modalidade: Artista Individual 
Valor: R$ 1.219,11 (um mil e duzentos e dezenove reais e onze centavos) 
 
Proponente: JOSÉ SABINO JANUÁRIO 
RG: 9.218.497-2 CPF: 944.353.758-34 
Nome do Projeto: Live entre amigos 
Modalidade: Artista Individual 
Valor: R$ 1.219,11 (um mil e duzentos e dezenove reais e onze centavos) 



PESSOAS JURÍDICAS: 
 
Proponente: ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE ARCEBURGO – ARCEARTE 
CNPJ: 10.813.147/0001-54 
Nome do Projeto: Resgate Arte Cultural 
Modalidade: Espaços Culturais 
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
Banco: 089 
 
Proponente: BANDA DE MÚSICA FORTALEZA 
CNPJ: 03.969.048/0001-09 
Nome do Projeto: Banda Fortaleza 
Modalidade: Espaços Culturais 
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
Banco: 089 
Proponente: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL NOVA FM 
CNPJ: 06.020.151/0001-98 
Nome do Projeto: Difusão Cultural 
Modalidade: Espaços Culturais 
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

 

 


