
 
 

ANEXO I 
FORMULÁRIO PARA PROPOSTA DE PROJETO 

 
 
Instruções: 
 Leia com atenção e preencha os campos de forma clara e objetiva utilizando-se apenas dos espaços 
previstos para as repostas. 
 
 

I. DADOS DO(A) PROPONENTE 

NOME COMPLETO  

IDADE  RG  CPF  

ENDEREÇO COMPLETO  

BAIRRO  CIDADE GUARAREMA-SP 

EMAIL  TEL/CEL  

II. DADOS BANCÁRIOS DO(A) PROPONENTE 

NOME BANCO  TIPO DE CONTA (    ) Corrente      (    ) Poupança 

AGÊNCIA Nº  CONTA Nº  

 

III. QUAL A CATEGORIA DO SEU PROJETO? ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 Música  Artes Cênicas e Circo  Literatura 

 Artes Plásticas e Artesanato  Dança  Audiovisual e Fotografia 

 Manifestações Populares, Folclore, Patrimônio Histórico e Cultural e afins 

Atenção: Se seu projeto for de Artesanato, deverá enviar cópia da carteirinha da Sutaco. 
 

IV. SOBRE A ATUAÇÃO NA ÁREA DE ARTE E CULTURA 

Quantos anos você PROPONENTE atua na área de arte e cultura? 

Atenção: coloque a quantidade de anos que conseguirá comprovar com documentos, fotos, registros ou outros 
materiais 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

V. PARTICIPANTES DO PROJETO – Máximo 5 pessoas 
Atenção: Todos os participantes do projeto OBRIGATORIAMENTE devem ser de Guararema-SP 

NOME CPF FUNÇÃO NO PROJETO 
Mulher Família 
Monoparental? 

    

    

    

    

    

Atenção: Família Monoparental Feminina é o grupo familiar composto pela mulher mãe e seus filhos menores de 
25 anos e solteiros. Neste arranjo familiar geralmente é a mulher a única responsável pela sustentabilidade 
econômica da família. 
 

VI. ATIVIDADE CULTURAL COMO FONTE DE RENDA 
Atenção: Assinale a opção que melhor representa você e participantes do projeto.  

O(a) Proponente e participantes tem sua atividade 
artística como sua principal fonte de renda? 

 Sim, proponentes e participantes 

 Sim, porém, nem todos os participantes 

 Não, nenhum dos participantes 

O(a) Proponente e participantes estão recebendo auxílio 
emergencial? 

 Sim, proponentes e participantes 

 Sim, porém, nem todos os participantes 

 Não, nenhum dos participantes 

O(a) Proponente e participantes exercem alguma outra 
atividade remunerada ou tem outra fonte de renda? 

 Sim, proponentes e participantes 

 Sim, porém, nem todos os participantes 

 Não, nenhum dos participantes 

 
 

VII. LOCAL DE POSTAGEM E EXIBIÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS 
Atenção: Coloque o link de acesso nos respectivos espaços 

SITE OFICIAL  

FACEBOOK  

INSTAGRAM  

YOUTUBE  



 
 

OUTROS  

 
 

VIII. PROJETO 

TÍTULO  
Dê um nome 
ao seu projeto 

 

 
IX. HISTÓRICO ARTÍSTICO CULTURAL DO PROPONENTE E PARTICIPANTES 
Descreva abaixo seu histórico artístico cultural. 
Não esqueça de anexar documentos como: releases, currículos, fotos, links, portifólio e informações que 
comprovam a atuação artística a mais de 12 (doze) meses; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X. CONTRAPARTIDAS 
Descreva o que realizará como contrapartida caso seja premiado. Mínimo obrigatório: 3 contrapartidas. 
Exemplo: Apresentação Musical? Leitura de Obras de própria autoria? Encenação Teatral? Contação de 
Histórias? Aula de Artesanato? Vídeo registro de Memórias de Guararema? – qual a proposta do projeto que 
você está inscrevendo? Preencha os dados: 

NOME  DA 
CONTRAPARTIDA 

DESCRIÇÃO QUANDO (DATAS) 

   

   

   

   

   

Atenção: Se seu projeto tem mais de 03 (três) contrapartidas, basta inserir mais linhas e descrevê-las. 

 
XI. PÚBLICO 
A quem se destina a sua contrapartida? Qual seu público-alvo? Assinale as opções que se enquadram: 

 Infantil  Jovem  Adulto  Idoso 

 



 
 
DECLARO estar ciente que sou o(a) único(a) responsável pela veracidade das informações, estando sujeito(a) às 
consequências previstas na Lei. 
 
DECLARO que sou responsável pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, 
trabalhista ou outra, bem como pelas respectivas taxas, contribuições sociais, tributos e/ou encargos deles 
decorrentes, como direitos autorais de terceiros e conexos previstos em lei, decorrentes da realização do Projeto 
por mim inscrito, incluindo o repasse dos valores aos demais Artistas Convidados e Técnicos inscritos, caso 
tenham sido inscritos na proposta original deste Projeto. 
 
DECLARO estar ciente que a Prefeitura de Guararema não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em 
hipótese alguma, por qualquer infração decorrente da execução do Projeto por mim apresentado, tampouco sobre 
a veracidade das informações por mim fornecidas.  
 
Guararema, ___ de ___________________ de 2021. 
 
________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


