
 

 
   LEI ALDIR BLANC 

 
Projetos pré-selecionados em Assembleia do conselho da comissão de análise e estudos 
para aplicação de recursos da Lei Aldir Blanc para manutenção de espaços artísticos e 
culturais: 
 

• Oficina de Pintura em tela – Releitura de grandes artistas da região do vale do iguaçu 
(Juliano Przybichewski) 

 

• Arte abstrata para crianças, o movimento contemporâneo, aplicado nas escolas do 
município de Paula Freitas (Leandro Correa Pepes) 

 

• Arte & Brilho (Emarielly Georgea Ramos) 
 

• Dançar a Essência (Scharlene  Amarante) 
 

• Florescer em danças Ciganas (Scharlene Luciara) 
 

• Musicalização através de Flauta Doce (Vlad Myszka) 
 

• Curso de Produção Cultural (Michel Rodrigues) 
 

• Oficina de desenho artistico - ANIMAÇÃO, PERSONAGENS E RETRATOS (Israel Checozi) 
 

Projetos aguardando complementação, com prazo máximo de 1 (um) dia utíl para 
complementação dos documentos, seguindo edital da Lei Aldir Blanc para manutenção de 
espaços artísticos e culturais: 
 

• Fazendo Teatro (Lício Leônidas Ferreira)  
 
Documentos comprobatórios: 
 
5.3 Comprovante de residência no município de Paula Freitas, ou em municípios próximos que atinjam 

a distância pré-estabelecida pelo item 4.1 deste edital;  

5.6 Adição de documentos que comprovem a atuação cultural acompanhado de imagens, mídias 

digitais, reportagens, entre outros documentos datados que demonstrem que o proponente realiza as 

atividades pelo período mínimo de 2 (dois) anos, vide anexo VIII; 

5.10 Emitir certidões negativas do contribuinte OU da pessoa jurídica inscrita no item 5.1, nas bases 

de dados do Estado, Distrito Federal e Município;  

5.11 Declaração de ciência e veracidade dos dados, vide anexo II deste Edital. 

• Concurso de fotografia “Olhares de Paula Freitas” (Joice Paula Wolff) 

Documentos comprobatórios: 
 



5.1 Cópia do Documento de Identidade (RG, CNH ou Passaporte) OU Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ; 

 
5.2 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante; 
 

5.3 Comprovante de residência no município de Paula Freitas, ou em municípios próximos que atinjam 

a distância pré-estabelecida pelo item 4.1 deste edital;  

5.6 Adição de documentos que comprovem a atuação cultural acompanhado de imagens, mídias 

digitais, reportagens, entre outros documentos datados que demonstrem que o proponente realiza as 

atividades pelo período mínimo de 2 (dois) anos, vide anexo VIII; 

• Arte contemporânea (Luciane Aparecida de Lima) 
 
Documentos comprobatórios: 
 
5.1 Cópia do Documento de Identidade (RG, CNH ou Passaporte) OU Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ; 

 
5.2 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante; 
 

5.3 Comprovante de residência no município de Paula Freitas, ou em municípios próximos que atinjam 

a distância pré-estabelecida pelo item 4.1 deste edital;  

5.6 Adição de documentos que comprovem a atuação cultural acompanhado de imagens, mídias 

digitais, reportagens, entre outros documentos datados que demonstrem que o proponente realiza as 

atividades pelo período mínimo de 2 (dois) anos, vide anexo VIII; 

• Contação de história para crianças (Joice Paula Wolff) 
 
Documentos comprobatórios: 
 
5.1 Cópia do Documento de Identidade (RG, CNH ou Passaporte) OU Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ; 

 
5.2 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante; 
 

5.3 Comprovante de residência no município de Paula Freitas, ou em municípios próximos que atinjam 

a distância pré-estabelecida pelo item 4.1 deste edital;  

5.6 Adição de documentos que comprovem a atuação cultural acompanhado de imagens, mídias 

digitais, reportagens, entre outros documentos datados que demonstrem que o proponente realiza as 

atividades pelo período mínimo de 2 (dois) anos, vide anexo VIII; 

• Oficina de música com flauta doce (Luciane Aparecida de Lima) 

Documentos comprobatórios: 
 
5.1 Cópia do Documento de Identidade (RG, CNH ou Passaporte) OU Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ; 

 
5.2 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante; 
 

5.3 Comprovante de residência no município de Paula Freitas, ou em municípios próximos que atinjam 

a distância pré-estabelecida pelo item 4.1 deste edital;  



5.6 Adição de documentos que comprovem a atuação cultural acompanhado de imagens, mídias 

digitais, reportagens, entre outros documentos datados que demonstrem que o proponente realiza as 

atividades pelo período mínimo de 2 (dois) anos, vide anexo VIII; 

 
Projetos desclassificados, análise realizada seguindo edital da Lei Aldir Blanc para 
manutenção de espaços artísticos e culturais: 

 

• Live cultural música popular e tradicionalista da região (Sidnei Tonkio) 
•  

5. Documentos comprobatórios: 
 
5.1 Cópia do Documento de Identidade (RG, CNH ou Passaporte) OU Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ; 

 
5.2 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante; 
 

5.3 Comprovante de residência no município de Paula Freitas, ou em municípios próximos que atinjam 

a distância pré-estabelecida pelo item 4.1 deste edital;  

5.6 Adição de documentos que comprovem a atuação cultural acompanhado de imagens, mídias 

digitais, reportagens, entre outros documentos datados que demonstrem que o proponente realiza as 

atividades pelo período mínimo de 2 (dois) anos, vide anexo VIII; 

6. Da contrapartida 

6.1 As ações apresentadas deverão ter em sua aplicação uma contrapartida virtual  

e uma contrapartida presencial, em formato de oficina, apresentação artística, debate ou palestra; 

6.4 A contrapartida presencial deverá ter a carga mínima de 10 horas e ser realizada no prazo 

máximo de 120 (cento e vinte) dias após o término do estado de calamidade estabelecido pelo 

Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020. Caso o estado de calamidade seja mantido em 

2021, as atividades possam ser transmitidas por meio de plataformas online como por exemplo: 

Youtube, Zoom, Google Meet, 4shared, Vimeo, entre outras que possibilitem a reprodução e 

divulgação para público em geral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS - PR  
 


