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ASC 
Associaçao Cultural de Apolo ci Bana Musical Municipal 

Infanto Juvenil de Assis 

DESc. RIcAO DA REALIDADE QUE SERA OBJETO 04 PARCERA 

a) OBJETO 

Manter a B;anda Musical Municipal tnfanto. Juvenil de Assis 

oferecendo ensino t.eOri(I.,o e pràtico dos diversos instrumentos de 

sopro e percussâo gratuito par - C-3 criar ças corn 9 anos  ate jovens 

corn 18 anos incompletos que  compO.ern a Banda.  Estender essa 

op:o.rtunidade ao pUblico adulto para adquirir conhecimento e prática 

musical assim como envoiver ex-alunos e ex-alunas que tenharn 

i n teresse  em participar na cornpo.siço da 'Banda e dc outras 

forrnaçöes rnusic:a.is erifatizando a cultu ía popular brasilei ía. 

b.) DIAGNOSTICO 

A arte musical proici.a inürneros beInefcios ao desenvolvimento 

huma.no seja no piano pess.oai, familiar e cornulnitário. Ap roxirnar 

nossas crianças e joveris assiserises do :universo  musical é de 

surna importância para sua formação pessoal. Para as adultos o 

beneficioC inquestionãvei em todos as sentidos. Oferecer o ensino 

musical corn embasamento teôrico permite adquirir 	e 	arnpliar 	a 

cuitura musical 	estimulando 	a 	apreciaçäo dos 	vários 	gCneros 

musicals existentes. Proporcionar 	0 	COnVIIVI0 social 	através da 

rática em 	grupo dc 	diversos 	géneros musicals 	e das 

apresentaçöes oficlais da Banda Musical Infanto Juvenil dc Assis, 

contribuirá para Ique todos tenham urn fUtuIrü mais prornissor assim 

como para toda a comunidade assisense. Portanto e muito 
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importante a continuidade deste projeto que é executado ha 19 

anos peta nossa associaçäo em parceria corn o poder püblic:o 

heneficiando inUmeras cri.anças e jovens assisenses alguns 

inclusive hrfthando corno grandes in stru rnertista.s peto Brasil afora. 

0 rnunicipio abriga uma significativa populaçäo de criariças e joveris 

matric.utado:s na recle pUbtica e na faixa etària do projeto: 

H - DEscRcAo DAS METAS E DAS ATIVIDADES 

Espera-se .ating.ir uml.pObli.co  total de 200 pessoas sendo 150 entre 

cria.nças e jove.ns e 50 adultos. 

Manter o ensino de teoria musical articulado corn a prtica musical 

corn ênfase nos in stru mentos que compOern a Banda Municipal 

assim como  a preparação visando apresentaçOes pUblicas nas 

datas comemorativas, .nos eventos  ofici.ais do rnunicipio  e naqueles 

prornovdos pela as.sociação e seus parcetros. 

A ASCAE AMA està credenciada a. captar recursos incentivado.s 

através dos diversos .mecanismos a disposição como PROAC da 

Secretaria 	Estaduat dc 	Cultura 	e Imposto de Renda/Consetho 

M un i c ipa l da Criança e Adolescerite flO intuito de methorar as 

condiçôes de ensino e perrnitir a arnpiiação d o  p:rojeto  
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ReaI:zar apresentaçOes musicais pübicas seja corn a Banda 

Musicall cu corn outras fo:rrnaçoes rnusicais nas seguintes datas 

previstas: 

Evento Mês Prornoção 
Dia da ftidopendênc:iia Setembro Prefeitura Municipal 

Dia das Crianças Outubro Ascabama e Parceiros 

Dia do ivu 	o Novernbro Ascabama 

Cantata de Natal Dezembro Sec.Cultura I Fundo Social 
Pianejdmcrtto e manutençäo Janeiro Sec Cultura/Ascabarna 

Drvulgação, Seleçao e Matuculas Feveteiro Sec Cultura/Ascabama 

lnicio das aJas c atividacks Maiço Sec Cultura/Ascabama 

Iii - PREVISAO DA RECEITA E D.A.S DES PESAS 

Recursos financeiros envolvidos e cronogra.rna de desembolso 

0 custo operacionat do projeto em 2017, i:nciuiidas despes:as corn 
salá.rio e encarg..os de pessoal, rnanut.enção de instrurnentos e 
outrasdes.pesas adrnmni.strat.iv.a.s serâ de R$42.0003 00 (quarenta e 

dois rnil reals) cabendo a entidade parc.e.ira a gereinciamento 

adrninist.rativo deste Termo. Os custos operacionais para 2018 
seräo definidos oportunamente em cornurn acordo corn a Sec retaria 
Municipal de Cultura a que poderá requerer a sup1ernentação dos 
recursos orçados, 
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A A A 
Associaçao Cultural de Apoio a Banda Musical Municipal 

. .... 	.. 	 Infanto Juvenil de Assk 

*çjQ salàrics são definidos em acordo c.oietivo entre Senalba e 
Si ndelivre representa rites das categorias de em pregador e 
e:r.npregados das entidades culturais. 

Cronograma ......... .............. 	..... .
Mês 

de desembolso 
Recursos previstos 

Sete:mbro 

Outubro 750000 

Novembro * 	
. 12.500,00 

Dezembro * 220000 

Janeiro - 

Fevereiro - 

Marco - 

TOIAL, 42000 7 00 
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ASCABAMA 
Associaçao Cultural de Apoic d Banda Musical Municipal 

Infanto fuvenil de Assis 
ar 

IV - FORMA DE EXCLJcAO  DAS ATIVIDADES E DE CUMPREMENTO DAS 
METAS 

A escola funciona de segunda a sexta no horári'o COmerCi.1 e a 
Banda realiza seus ensaios as segundas e quartas. Os alunos tern 
aulas uidividuais e em grupo. 
0 presente Termo de Fomerto SEH"â executado no periodo entre 
Setembro de 2017 a Marco de 2018 

V - DEFINIçAO DOS PARAMETROS A SEREM. UTILIZADOS PARk A 

AFERtcAo DO CUMPRIMENTO DAS :METAS 

O controle e gestào .das atividades é feito mediante matricula dos 
alunos e alunas que apresentam documentos pessoais, endereço e 
comprovante de rnatri:cu:La escoIar. No encerramerrito das atividades 

é feita uma au.diçäo para os pals e mäes assirn como :para o pUblico 

em geraL 

Ass.i•s., ii de Dezembro de 2017 

.Ruy.AmiLton de i\ attos Vaz 
Presidente 
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