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Oficio n° 369/2018-GP

Prefeitura de Jacarei

Excelentissima Senhora Presidente,

Jacarei, 03 de Agosto de 2018.

i]E      REE]H

Encaminho   anexo,   Projeto   de   Lei   n°   23/2018,   para   apreciaeao   dos

Senhores Vereadores.

Projeto de Lei n° 23/2018 -Autoriza ao chefe do executivo a firmar termo

de  parceria  com  a  Associaeao  Fenix  e  Monique  Paes  Studio  de  Danga  em  beneficio  do

estudante Isaac Otavio Gomes da Silva e da outras providencias.

Solicifamos  ainda,  sejam  as  proposi€6es  submetidas  ao  regime  de
tramita§ao urgente mos termos do Artigo 91, lnciso I, Pafagrafo I, da Resolu9ao 642,

de 29 de setembro de 2005.

Sendo o que nos compete para o momento, aproveitamos a oportunidade

para renovar votos de estima e consideraeao.

Atenciosamente,

-%?DE=A
Prefeito do Municipio de Jacarei

A Excelentissima Senhora
LUCIMAR PONCIANO
D.D. Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Praca dos Ties Poderes, 73 -2° andar-Centre -Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI  N° 23,  DE 02 DE AGOSTO DE 2018.

Autoriza   ao   Chefe   do   Executivo   a   firmar   termo   de   parceria   com   a

Associagao   Fenix  e   Monique   Paes   Studio   de   Danga   em   beneficio   do

estudante Isaac Otavio Comes da Silva e da outras providencias.

0  Prefeito do  Municipio de Jacarei,  usando das atribuig6es que  lhe

sao conferidas por Lei, faz saber que a Camara  Municipal aprovou e ele sanciona

e promulga a seguinte Lei.

Art.   1°  Fica  o  Chefe  do  Executivo  autorizado  a  firmar  termo  de

parceria  com a Associa?ao  Fenix e  Monique  Paes Studio de  Dan?a  com  objetivo
de  auxiliar no  custeio  do  estudante  /saac  Ofavi.o  Comes  da  S/./va  e  acompanhar

seu desempenho durante periodo de atividades no Ballet Bolshoi.

§1°   Sera   concedido    a   Associagao    Fenix   o   valor   mensal    de

R$1.500,00  (urn mil  e quinhentos  reais),  correspondente a 23,15 VRM  -Valor de

Refetencia do Municipio, durante o periodo maximo de 8 (oito) anos.

§2°   0   valor   sera   corrigido   mediante   Decreto,   com   base   na
atualiza?ao do VRM.

Art.  2° A Associa?ao  Fenix ficafa  responsavel  par comprovar que o

valor disposto no art.1° esta sendo utilizado para custeio do estudante Isaac.

Art.  3° A AssociaQao  Fenix  em  conjunto  com  Monique  Paes  Studio

de Dan?a ficarao responsaveis por:

Prapa dos Tr6s Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111 -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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I  -  certificar que  o  estudante  Isaac esta  realizando  as  atividades  e

estudos   no   Ballet   Bolshoi   e  frequentando  as   aulas  correspondentes  a   grade

escolar regular;

11 -elaborar e enviar a Secretaria de Assistencia Social do Municipio

de  Jacarei  relat6rio  anual  atestanto  a  assiduidade  e  desempenho  do  estudante

Isaac nas atividades, estudos e aulas por ele realizados.

Art.  4° As  despesas  com  a  execueao  desta  Lei  correrao  por  conta

das dotaeees or?amentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica?ao.

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2018.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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Tenho   a    honra   de   submeter   a   analise   dessa    Egfegia   Casa

Legislativa,  o  jncluso  Projeto  de  Lei  que  autoriza  o  Chefe  do  Executivo  a  firmar

termo de parceria  com  a AssociaQao  Fenix e  Monique  Paes Studio de  Dan?a em

beneficio do estudante Isaac Otavio Gomes da Silva.

0  presente  Projeto  de  Lei  visa  apoiar a cultura,  fomecendo  auxilio

em  beneficio  do  estudante  Isaac  Otavio  Gomes  da  Silva,  de  12  anos,  que  foi

aprovado na sele?ao da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil.

0  Municipio  firmafa  parceria  com  a  Associaeao  Fenix  e  Monique

Paes  Studio de  Danga a tim  de  possibilitar as  atividades e estudos  do  estudante

Isaac no Ballet Bolshoi.

Isaac,    urn   garoto   de   origem   simples,    morador   do   bairro    Rio

Comprido, com apenas sua mae e seus irmaos, iniciou suas atividades no bale em

urn projeto social de Jacarei voltado para a cultura e capitaneado pela Associagao

Fenix.

Ap6s  ties  anos,   Isaac  ganhou  uma  bolsa  de  estudo  na  Monique

Paes Studio de Danga e, enfao, comeeou a se profissionalizar.  Impressionada com

seu talento,  dedicagao e disciplina,  Monique Paes fez sua inscrieao na seletiva do

Bolshoi e,  ap6s  urn processo rigoroso,  com  mais de 290 candidatos para a vaga,

foi  selecionado  e  aceito  em  uma  das  mais  conceituadas  escolas  de  bale  do

mundo.

A Escola de Teatro  Bolshoi  no  Brasil e a dnica filial do Teatro  Bolshoi

da Rtlssia, que vein proporcionando a formaeao de artistas da danga, ensinando a

t6cnjca  de  ballet  e  outras  disciplinas  complementares.  A  Institui?ao  ressalta  seu

compromisso social,  concedendo bolsas de estudo e de beneficios para todos os

alunos.

Prapa dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Cenlro -Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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Contudo,  ap6s a conquista do grande desafio de ganhar uma bolsa

na  escola  Bolshoi,  o  garoto  Isaac  esta  enfrentando  outro  desafio,  conseguir  urn

auxilio financeiro para custear sua estadia na cidade de Joinville, Santa Catarina.

Dada  a  importancia  de  valorizar  a  cultura  e  o  esporte,  o  presente

Projeto de Lei tern a finalidade de custear o garoto  Isaac ate a conclusao de seu

curso, viabilizando a realizagao de urn sonho.

lmportante  saljentar  que,  o  Projeto  de  Lei  cumpre  o  seu  papel  de

garantidor ao  promover o  incentivo a  cultura de  acordo com  o disposto  no art.  23
da  Constituigao  Federal,  que  determina  ser  de  competencia  comum  da  Uniao,

Estados,  Distrito  Federal  e  Municipios  proporcionar os meios de acesso  a cultura,

a educa?ao] a ciencia, a tecnologja, a pesqujsa e a inova?ao.

Ademais,  o  Estado  garantifa  a  todos  o  pleno  exercicio  dos  direitos

culturais  e  acesso  as  fontes  da  cultura  nacional,   e  apoiarao  e  incentivarao  a

valorizagao e a difusao das manifestag6es culturais,  conforme a  Magna Carta em

seu artigo 215 e a Carta Maior Municipal em seu artigo 185.

Assim,    restou    oportuna    a    caracteriza?ao    da    necessidade    de

promover estimulos concretos de politicas  institucionais referenciadas na inclusao

social  pelo  cultivo  do  estudo  das  artes,   na  garantia  de  direitos  essenciais  e

igualdades de oportunidades, buscando a redugao de desigualdades sociais.

Desta  forma,   seguindo  o  Principio  da  Simetria  diretamente  e  em

conformjdade  com  a  Constitui?ao  a  Lei  Organica  do  Municipio  de  Jacarei  possui

expressa   disposi?ao   em   seu   artigo   166,   assegurando   o   direito   ao   acesso

democfatico  a  todas  as  formas  de  expressao  cultural,  garantindo  aos  municipes

uma sadia qualidade de vida.

Por fim,  6  motivo de orgulho  para  nosso  Municipio termos  urn aluno

nesta   conceituada   lnstitui?ao,   reconhecida   internacionalmente   e   desse   modo

tambem projetando Jacaref como uma cidade amiga das aries.

Praga dos Tr€s Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-91 I I  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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Destaca-se que,  conforme calculo anexo,  o  impacto ongamentario e

minimo, podendo ser suportado pelo ongamento vigente.

Ressalta-se  que  este   Projeto  de  Lei   possui  s6Iido  escopo   legal,

conforme disp6em o inciso  I do art. 30 da Constitui?ao Federal,  inciso I  do art.  61,

arts.116,166,185,185D,  inciso V do art.191,194 e art.  221  da Lei n° 2.761  de 31

de mar?o de 1990, Lei Organica do Municipio de Jacarei.

Justificado  nestes  termos,  a fim  de  que a  proposta  possa  alcangar

plenamente os seus objetivos,  encaminhamos o  Projeto de  Lei  para apreciagao e
aprova?ao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2018.

==,-:--------
`.~._rt .TZAT*:S josE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Pra9a dos Tres Poderes, 73  -2° andar-Centro -Jacarci-SP
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ISAAC OTAVIO,12 ANOS, E 0 NOVO
ALUNO DA MAIS CONCEITUADA
ESCOLA DE BALli DO MUNDO

jACAREl
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©paulamariaprado
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"Ease menino nao sai de la de
dentro e eu aqui sem noticia",
pcnsava Monique Paes ago-
niada i`o sagufro do pr6dio da
Escola do Teatro Bolsl`oi, em
Joinville (SC). De tempos em
tempos saia un`a  crianca la
da porta principal. Geialmen-
te chorando.
"Menino,  voce  estava li I`a
seLetiva? Quem mats esta la?"
"Sin. Agora s6 restaram qua-
tro I`ieninos. Thes grand6es e
urn miudinho". 0 cora€ao da
bailaiina e core6grafa de Ja-
carei' parecia que ia Sair Pela
boca. "Nao e que Isaac estava
conseguindo passar pclas fa-
ses.?", orgulhourse do aluno.

Ela sabia. Pesco¢o comprido,
costas largas, quadril fecha-
do, pemas em "X".  Quando
Isaac Otdvio Games da Silva,
l`oje  com  12  anos,  pisou I`a
sua academia de dan€a, Mo-
r`ique per.t.ebeu imediatamen-
te: o garoto ten tudo para ssr
`im grandc  bailarino.  "Bram
vat.ias criancas na audicao.
Mas ele tinha uma luz pr6-
pria", cravou.
Vlndo de urn projeto social

de Jacarei voltndo pars a cul-
t`lra e capitaneado pela asscr
ciapfro Fenix, o garoto "cain
de  paraquedas"  na  danca.
Acompanhando  a mae,  que
fazia inscricao de seu irmao
i`as aulas de percussio, Isaac
sedeparoucomasaladebal6.
Aportaabertatheparecenuni
convite. Perguntou se podia
patticipar. Foi ben-vindo.`Vi  la dentro  urn menino
danqan¢o, Ele dave pinietas.

Acl`ei legal. Queria aprender
tamb6m'',  contou Isaac, com
sua simplicidrde irfantil."Ele ficou tres anos conosco
e a professora, vendo que ele
era muito born, pediu para ar-
rumarmos urn lugar em  que
pudessem realmente prepara
-1o para ser urn bailarino pro-
fissional.  A Monique 6  nossa
parceira,  fornece  algumas
bolsas de estudo aos I`o88os
alunos. Bntao o apresentamos
a ela", contou Juliana Dunlibi,
coordenadora da associngfro.
Marcada uma audicao, meio

pelo  qual  entrain todos  os
bolsistas da acedemia, Isaac
foi  aceito.  Morador  do  Rio
Comprido, bairro considers-
do de extreme vulnerabilida-
de social,  com pal falecido,
mie guerreira e vfrios imaos,
Isaac viu sua sorte mudan
Passou a ir pars a escola pefa

mariha;  almocar em urn res-
taurante parceiro do projeto
e chegar as 14h na a,cademia
onde permanecia ate as 20h e
fazia as aulas da tnde.
"Isaac e muito born, E eu son-

tia que estava chegando a hera
dele LvoarJ. Quando vi uni andn-
cio da Bolchoi sobre a 9eletiva,
nao live ddvida. mzemos uma
for€a tarefa, arrecadamos di-
nheiro e a inscrevi", contou a
bailarina7 que hoje fornece tudo
o que o mel`ino precisa para se
dedicar a dan¢a.
Dedicacao,  treinos  especi-

ricos. cansapo ffsico... acadr
aula dura pouco tempo. Pars
fazer de qualquer jeito, melfror
nem farer! EnlaQ etl fbeo,
tinho". disse'EL teem
claranel`te que ese dfty
e a chave de de

Capitulos.  Isaac ioi descoberto no projeto da
associa¢ao renix. de Jacarei; e come.€ou a se

pro(issioiializar na  Monique Paes  Studio de Dan€a

sal>e de cor e salteedo.
Dos 291 candidatos para a

sonhada vaga no Bolshoi, ele
estava na face fmal de urn
processo bastante rigoroso
que passa peh execncao de
movinentos basicos e encer-
ra na medi¢fo corperal.
Ili poucce dies, o pesultado:

"Isaac Otfvio Comes ch Silva
6 urn dos sete selecionadoB.
Ele  foi  aceito  em uma das
lirais conceituadas escolas de
bale do mundo", afirmou Mo-
nique sem conter a emocao.
E agora, Isaac, voca quer ir?

"Clara que quero!", garal`te

ele, alnda gem se dan conta
do tananho de sou feito, mac
ji ciente de que o preconcei-
to embutido nan piadinhas
bobas que ouve hoje de co-
legas  e familiare8 que nao
entendem a sua paixao pelo
bale o acompanhari infeliz-
mente por muito tempo.

FtiTufro.
0 terceiro capftulo da his-

t6ria da vida do estudante
come¢a a ser escrito agora.
Mag ainda sao descolthecidos
os "personagene - parceiros"
que irat> atudar a conti-la.
Se o primeiro grande desa-

flo foi cumprido com rigor.
Agora  Monique  e  Juliana
estao diaiite do segundo: "a
escola da bolsa, mag nao es-
tadia. Ha urn projeto do Bol-
shot em que famnias .adotan.
as criancas que vao para la
estudar. Elas ficam reaponsa-
vets per garantir que os alu-
mos vao a escola regular, se
alinentem direito e nfo Lhes
faltem nada, Mas isso ten urn
ouato media de RS 1200 por
mes", disse Juliena. ,
Trata-se  de  uma corrida
ontra a tempo. Oj c`lrso] de



`<T   ASSOC|ACAO COMUNITARIA FENIX

CNPJ/MF:  13.445.287/0001-05
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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE JACAREI

A ASSOCIA¢AO  COMUNITARIA  FENIX,  inscrita  no  CNPJ  13.445.287/0001-05,  localizada

na   Rua   Minas  Gerais,   133  -  Rio  Comprido  -  CEP  12.302-205,  neste  municipio,  vein

respeitosamente  solicitar  atrav6s  deste  oficio  ao  Sr  PREFEITO  IZAIAS  SANTANA   auxilio

para   subsidiar   a   estadia   do   menor   lsAAC  0TAVIO  GOMES   DA  SILVA   na   cidade   de

Joinville em  Santa  Catarina.

Isaac  Otavio  Gomes  da  Silva  foi  aprovado  com  todas  as  honras  e  m6rito  na  melhor

escola  do  mundo  a  ESCOLA  DO  TEATRO  BOLSHOI  NO  BRASIL,  a  bolsa  de  estudos  lhe

clara    direito   a    estudar   por   8   anos,    onde   tera    aulas   de    ballet   classico,    piano,

musicalizacao,  uniformes  totalmente  gratuito,  porem  a  estadia  6  feita  atrav6s  de  urn

programa  do  Bolshoi  RELAC6ES  DE  CASAS  SOCIAIS,  onde  a  fami'lia  que  o  acolhe  fica

responsavel  por  cuidar  de  sua  alimentac5o,  satlde,  zelar  por  suas  necessidades  tanto

na  escola  regular  quanto  na  escola  do  Bolshoi,  ou  seja,  a  ``mae"  social  e  responsavel

por  tudo  que  se  diz  respeito  ao  menor  assistido  e  o  custo  mensal  6  de  urn  salario

mfnimo para esta fami'lia.

Moradores  do  bairro  Rio  Comprido  a  famHia  de  Isaac  a  de  extrema  vulnerabilidade

social,  com  pai  falecido,  mae  desempregada,  beneficiarios  do  bolsa  fami'lia,  Claudin6ia

sua  mae  nao  tern  recursos  para  auxiliar  em  sua  nova  trajet6ria,  recorrendo  assim  a

esta ajuda.

Cordialmente,

ESPACO  FENIX -Rua  Minas Gerais,133,  Rio  Comprido, Jacarei'/SP   CEP:12302-205 -Tel.:  3958-8130

Site: vyw.associacaofeiiix.org.br          email: ±±±gfiacaofenix7@gmail.com



Monique Paes Studio de Danea LTDA-ME
CNPJ 09.543.876/0001 -59
lnscrigao Municipal:  42.316
lnscrieao estatual:  392.238.546.115
Rua Barao de Jacare[, 293 Centro
Tel:  3951-2321

Jacarei,  02 de agosto de 2018.

Monique  Paes  Studio  de  Danga  junto  com  Associagao  Comunitaria  Fenix
vein  solicitar junto  a  Prefeitura  Municipal  de  Jacarei  urn  auxilio  financeiro
para   o   bailarino   Isaac  Otavio  Gomes   da   Silva.,   o   qual  foi   aprovado  em
audi?ao   na   Escola   de   Teatro   Bolshoi   Brasil.   0   Studio   atraves   de   sua
representante   legal   Monique   Paes  de   Castro   Pereira,   RG:   22.307.952-2
CPF:     183.825.428-59,    (DRT    de    bailarina    n°    46219.022775/0251)    se

compromete   em   acompanhar  os   8   (oito)   anos   do   curso,   apresentando
relat6rios anuais para maior transpatencia e confiabilidade.

ih o^^j a: ,a, (J lo
_\

Monique Paes Studio de Dance LTDA
Monique Paes de Castro Pereira

183 . 825.428-59
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DECLARAGAO

lnformamos  para  fins  de  cumprimento  do  disposto

no inciso 11, do art.16 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, Lei

de   Responsabilidade   Fiscal,   que  a  estimativa  de   lmpacto  Orgamentario  -

Financeiro  referente  a  autorizagao  ao  chefe  do  executivo  a  firmar  termo  de

parceria  com   a  Associaeao   Fenix  e   Monique   Paes   Studio  de   Danea  em
beneficio do estudante Isaac Otavio Games da Silva esfa em parte previsto no

orgamento da mesma e sera suplementada se necessario.

0 pleito em questao refere-se ao estudo de impacto

econ6mico  do  termo  de  parceria  com  a  Associa?ao  fenix  e  Monique  Paes

Studio de Dance conforme demonstrado nas planilhas anexas.

As   despesas   decorrentes   com   a   execueao   da

presente  Lei  correrao  por  conta  das  dotag6es  consignadas  no  orgamento
vigente.

Nada mais a declarar firmo a presente.

Jacarei, 2 de agosto de 2018.

Secretario de Governo

Prapa dos Tres Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111  -Fax: (12) 3961-1092 I gabinete@jacarei.sp.gov.br
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