COMUNICADO PARA SOLICITAÇÃO DE ORQUESTRAS CARNAVAL 2017

Olinda, 12 de dezembro de 2016

Por reconhecer a importância cultural, histórica, econômica e turística da cidade de
Olinda, bem como as festividades que ocorrem principalmente no período pré-carnavalesco e o
carnaval para o desenvolvimento da cidade, tendo como nosso objeto maior, abrilhantar os
Blocos e Troças, levando o frevo como elemento da raiz do nosso povo com qualidade
necessária nestas festas que abriga ritmos e talentos da cultura nordestina. Faço saber que de
acordo com a PORTARIA Nº 018/2005, na qual estabelece que aqueles interessados em
receber apoio financeiro ou institucional, da Secretaria de Patrimônio e Cultura - SEPAC
deverão apresentar projetos ou propostas com 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência do
evento.

Desta forma sendo a abertura do Carnaval Olinda 2017 programada para o dia 23 de
fevereiro de 2017, o proponente terá até o dia 10 de janeiro de 2017, para entregar as
solicitações referentes às Orquestras de frevo que irão acompanhar os Blocos e Troças nos
desfiles Carnaval 2017.
Para avaliação das solicitações, é necessário o proponente apresentar os documentos
elencados abaixo:
- OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO CONTENDO: DATA, HORA, LOCAL E
CONTATO DOS RESPONSÁVEIS (MODELO ANEXO I)
- ATA DO BLOCO OU RG, CPF E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE 03
(TRÊS) INTEGRANTES DO BLOCO, QUE ASSINEM O OFÍCIO E NÃO RESIDAM
NA MESMA CASA.
As solicitações deverão ser entregues na Secretaria de Patrimônio e Cultura - SEPAC,
Protocolo Geral, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 as 13:30hrs.
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As solicitações que não estiverem acompanhadas dos respectivos documentos ou que as
informações do oficio estejam incompletas serão devolvidas e não serão avaliadas.

A Secretaria de Patrimônio e Cultura - SEPAC irá informar através de lista divulgada na
sua sede, em até 05 (cinco) dias úteis antes do carnaval a relação dos Blocos ou Troças que
foram contemplados.
Após o carnaval as agremiações que receberão Orquestras para executar os desfiles,
deverão apresentar em até 45 (quarenta e cinco) dias, relatório com fotos, para as devidas
comprovações.

Dúvidas e informações referentes a este comunicado poderão ser respondidas através do
telefone (081) 3439-1988/Diretoria de Cultura.

Lucilo de Medeiros Dourado Varejão
Secretário de Patrimônio e Cultura
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ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE ORQUESTRA

Olinda, ____de ________ de 20_____.
Ofício Nº ____/ 20___

Prezado Secretário:

Eu, ___________(representante 1)___________________, venho através deste solicitar
“ORQUESTRA”, para desfile do BLOCO____________________________________, no
carnaval de Olinda 2016, com a saída no LOCAL: ___________________, na
DATA:_____________ e HORÁRIO: _______________________, onde estaremos disponíveis
para contato através dos seguintes TELEFONES:__________________________, ciente do
comprometimento em apresentar Relatório assinado com fotos e comprovação da saída da
Troça/Bloco, após 45 dias referente a apresentação do mesmo, para devida prestação de contas.

____________________________
Nome do Representante 1
____________________________
Nome do Representante 2

______________________________
Nome do Representante 3

BLOCO: ___________________________________________________
TELEFONES:_______________________________________________
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•
•
•

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Ata do Bloco OU RG, CPF e comprovante de
residência de 03(três) integrantes do Bloco, que assinem o ofício e não residam na
mesma casa.
SÓ SERÁ RECEBIDA A SOLITAÇÃO DE ORQUESTRA COM A
DOCUMENTAÇÃO SUPRACITADA COMPLETA.
A presente inscrição e entrega das documentações não obriga a Prefeitura Municipal de
Olinda a contemplar todas as troças e blocos carnavalescos.
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