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Extrato Publicação - Termo de Rescisão - 811892.pdf 01/02/2017 Baixar
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Parecer 417 2016 PF IPHAN.pdf 01/02/2017 Baixar
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Órgão 42000 - MINISTERIO DA CULTURA
Órgão Vinculado 20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

Justificativa

A principal motivação do presente projeto é a necessidade da promoção de atividades
que visem desenvolver, fomentar e estimular a divulgação do conhecimento sobre a
cultura e a arte da capoeira enquanto patrimônio cultural brasileiro nas suas diversas
linguagens. Além disso, notamos o desejo de ampliar e difundir, entre os próprios
capoeiristas, os temas do reconhecimento e da salvaguarda da capoeira como
patrimônio cultural nacional. É característico do universo da capoeira no Estado do Pará,
a atuação de diversos grupos desenvolvendo individualmente suas atividades de prática,
ensino e valorização da capoeira. O projeto aqui apresentado surge também do anseio
de desenvolver ações que possam envolver diversos grupos de capoeira ao mesmo
tempo, de modo a incentivar a cooperação e o trabalho conjunto das diversas vertentes
da Capoeira, visando a criação d uma “rede” de mobilização e diálogo entre Mestres,
Mestras, Grupos de Capoeira e a sociedade; A necessidade da promoção de trocas de
saberes entre Mestres e Mestras, e entre os diferentes grupos de capoeira, assim como
a valorização dos trabalhos que há muito desenvolvem no Pará, tornou-se mais uma
motivação para a proposição deste projeto. Entendemos que a capoeira, enquanto um
elemento cultural, é também um instrumento educacional fundamental na formação do
cidadão, visto que oferece espaço de práticas sociais, fomentadoras de transformações e
reflexões, que podem ser alcançadas de várias maneiras: através de palestras sobre a
fundamentação dos saberes tradicionais e oficinas de cantos e percussão, performance
do sujeito na roda de capoeira, entre outras. Finalmente, a proposição deste projeto é
motivada pela possibilidade de oportunizar às novas gerações de capoeiristas, a
prosseguirem com as ações de difusão e valorização da capoeira. A proposta aqui
apresentada, partiu de uma necessidade comum de diversos grupos de possibilitar a
promoção da cultura e da arte à comunidade paraense, envolvendo-a e estimulando-a a
valorizar o patrimônio cultural brasileiro, elemento de formação social, de fortalecimento
de identidades e de combate ao preconceito.

Objeto do Convênio

Realização de 04 (quatro) eventos gratuitos de difusão, valorização e preservação dos
saberes e tradições da capoeira envolvendo: a participação e intercâmbio de mestres e
mestras de capoeira (do Pará e outros Estados), oferta de workshops para professores
de capoeira, realização de oficinas de Capoeira para crianças e adolescentes (toques,
cantos e cantigas, maculelê, puxada de rede, samba de roda e manutenção de
instrumentos) e mostras de vídeos sobre a capoeira. Cada evento terá 03 (três) dias de
duração.

Capacidade Técnica e
Gerencial

PARTICIPANTES DO PROJETO 1 - Antônio Bezerra dos Santos, Mestre Bezerra,
reconhecido internacionalmente, um dos pioneiros na difusão da capoeira do Estado do
Pará, formou diversos mestres e contramestres, palestrante e conhecedor das
necessidades da capoeira no Estado. Trabalha com a arte desde a década de 70, há 45
anos, contribuído com pesquisas e estudos junto às instituições culturais federais e do
Estado. 2 - Denilce Rabelo Borges, Coordenadora técnica do projeto, praticantes da arte
capoeira do grupo União Capoeira Associados e conhecedora dos membros e
representantes dos grupos de capoeira do estado, membro do GT de capoeira
organizado pelo IPHAN. 3 - Gisele Figueira, Vice coordenadora técnica do projeto,
praticantes da arte capoeira do grupo Associação cultural Norte - Brasil de Capoeira,
membro fundadora do Movimento Capoeira Mulher do Pará, Membro do GT de capoeira
organizado pelo IPHAN. 4 - Abel Júnior Brito Xerfan, Contramestre e representante do
Grupo União Capoeira Associados, sede em Fortaleza, Coordenado por Mestre Marron,
realizador de diversos eventos de capoeira no município de Belém, coordenador de 6
polos da entidade no estado do Pará. 5 - Mateus Elias Barros da Silva, Mestrando e
representante do Grupo Equipe Capoeira Brasileira, com sede em Brasília, Coordenado
por Mestre Chumbinho, realizador de eventos e encontros da capoeira no estado,
coordena 15 polos da entidade no estado do Pará. 6 - Cristiano da Silva Ferreira,
Mestrando do Grupo Centro Cultural Capoeira Regional Mestre Caiçara, Coordenado por
Mestre Caiçará, realizador de encontros regionais, coordena 7 polos no estado e
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Não

municípios do Maranhão. 7 - Mauro Celso Barbosa Passinho, Contramestre do Grupo
Menino É Bom, elaborador de eventos e projetos voltados para crianças e adolescentes
em vulnerabilidade social, e melhor idade com a Capoterapia com idoso. 8 - Luiz Carlos
Leal dos Santos, mestre do grupo de capoeira Berimbau Brasil, experiente na elaboração
de eventos de intercambio envolvendo a capoeira, palestrante temas relacionados a
capoeira na escola. 9 - Roberto Chagas de Oliveira Flho, Mestres Caguinha, mestre do
grupo Associação Luta Nossa Capoeira do Pará, também pioneiro na difusão da capoeira
do Estado, reconhecido pela comunidade da capoeira, trabalha com diversas
comunidades quilombolas com a capoeira, também trabalha em parceria com o Corpo de
Bombeiros com projetos com a capoeira. 10 - Joelson dos Santos Carvalho, Mestre Jhon,
Mestre do grupo Associação cultural Norte - Brasil de Capoeira, coordena 5 polos da
entidade no Estado, elaborador de eventos voltados para a comunidade capoeiristica. 11
- Luiz Cláudio Martins, presidente Legal do Centro de Estudos e Memoria da Juventude
Amazônica, entidade que já realizou diversas atividades voltadas para a juventude e pela
comunidade da capoeira. Denilce Rabelo Borges, Geógrafa, e Gisele Figueira,
Advogada, além das atividades nas ONGs de Capoeira possuem domínio e
conhecimento nas áreas contábil, financeirA e dos instrumentos legais para a execução e
controle de financiamento originados de transferência voluntárias através de Convênios
(Lei Orçamentária; Lei de Responsabilidade Fiscal; Decreto nº 6.170/2007; Lei 8666/93;
Portaria Interministerial mp/mf/mct nº 127/2008...)

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Nome Arquivo Data Upload

adequação comprovação capacidade técnica e gerencial - arquivo 1.pdf 22/09/2014 Baixar

Comprvação de execução do objeto.pdf 22/09/2014 Baixar

Pesquisa de Preço - Orçamento Contrapartida -.PDF 22/09/2014 Baixar

Currículo Coordenadora do Projeto - parte 1.PDF 22/09/2014 Baixar

Currículo Coordenadora do Projeto - Parte 2.PDF 22/09/2014 Baixar

Currículo Coordenadora do Projeto - parte 3.PDF 22/09/2014 Baixar

Anexo III - Termo de Referência - complementação.pdf 22/09/2014 Baixar

Comprovante de Execução de Atividades_Capoeira.pdf 07/11/2014 Baixar

OBTV

Opera por OBTV Sim
Permite OBTV do tipo
"OBTV para o
Convenente"

Dados Bancários
Banco BANCO DO BRASIL SA
Agência 3702-8 Conta 424668

Situação
Conta
Regularizada

Data da Última
Modificação 19/11/2015 00:00:00

Descrição
A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está
pronta para ser movimentada.

Datas 
Data da Proposta 24/08/2014
Data Assinatura 24/03/2015
Convênio publicado no
DOU em 27/05/2015
Data Início de Vigência 27/05/2015
Data Término de
Vigência Atual 28/01/2017
Data Limite p/ Prestação
de Contas 29/03/2017

Valores
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R$ 90.000,00 Valor Global
R$ 72.000,00 Valor de Repasse
R$ 18.000,00 Valor da Contrapartida

R$ 0,00 Valor Contrapartida Financeira
R$ 18.000,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação
Anexos de comprovação da contrapartida
Nome

Comprovação da Contrapartida.pdf Baixar Contrapartida

Cronograma orçamentário do valor do repasse
Ano Valor (R$)

2015 R$ 72.000,00
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