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1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Entidade Social 
Nome: Patrulha Mirim de Cordeirópolis 
Endereço: Rua Lourenço Emelino Mazzutti, nº 801 
Bairro: Jardim Corte 
CEP: 13490-000 
Município: Cordeirópolis 
Telefone e Fax: (19) 3546-1846 / (19) 3546-1025 / (19) 3546-4719 
E-mail: patrulhamirim@terra.com.br 
Site: www.patrulhamirimcordeiropolis.com.br 
CNPJ: 51.413.862/0001-87 
Funcionamento: De segunda a sexta-feira das 07h00min ás 17h00min. 
 

1.2 Representante Legal 
Nome: Adriane Buzatto 
Cargo: Presidente da Patrulha Mirim de Cordeirópolis 
Endereço: Rua João Boteon, nº 89  
Bairro: Vila Boteon 
CEP: 13490-000   
Município: Cordeirópolis 
Telefone: (19) 99736-5685 
R.G.: 14.028.435-7 / Órgão Expedidor: SSP/SP 
C.P.F.: 055.026.428-01  
Data de Nascimento: 04/06/1964 
Profissão: Funcionária Pública Municipal 
Mandado: 3 de novembro de 2018 a 3 de novembro de 2020.  
 

1.3 Diretoria da Entidade 

Nome do Diretor Cargo Profissão RG CPF 
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Adriane Buzatto Presidente Funcionária Pública 14.028.435-7 055.026.428-01 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 

Ricardo Aparecido 
Marino 

Vice-presidente 
Gerente de Auto 

Peças 
40.338.133-0 305.242.788-14 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 

Marileia Cristina 
Tavoloni Rocha 

1º Tesoureiro Doméstica 18.130.037 139.565.028-41 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 

Ingrit Stefani da Silva 
Ribeiro Lamana 

2º Tesoureiro Funcionária Pública 40.338.072-8 324.213.358-76 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 

Maria Aparecida 
Braseliano da Silva 

1º. Secretario Funcionária Pública 14.098.179-2 027.939.868-95 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 

Maria Aparecida Costa 
Ramos 

2º. Secretario Doméstica 21.714.717 315.094.648-40 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 

Nilmara Lucia do 
Nascimento 

Conselheiro 
Presidente 

Vendedora 43.641.395-4 306.584.478-82 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 

Rosana dos Santos Conselheiro Autônoma 45.168.578-7 336.824.248-22 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 

Maiko Juliano Zorzo Conselheiro Agricultor 40.338.155-1 305.689.818-80 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 

Alex Henrique Dames 
Conselheiro 

Suplente 
Comerciante 27.385.418-5 171.640.118-69 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 

Antonia Valéria Alves de 
Brito 

Conselheiro 
Suplente 

Funcionária Pública 26.352.483-8 160.799.008-31 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 

Antonio Marcelino dos 
Santos 

Conselheiro 
Suplente 

Empilhaderista 33.726.637-6 307.892.138-77 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 

Franciele Cristina da Conselheiro Professora 43.641.357-7 337.323.148-55 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 
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1.4 Responsabilidade Técnica 

Nome: Ariena Cristina Geniseli 
Cargo: Assistente Social 
CRESS: 33.567 
 
Nome: Karoline Dias Ramos 
Cargo: Assistente Social 
CRESS: 53.192 
 

1.5 Certificações 

• Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – nº 02; 

• Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – nº01, Folha 
01; 

• CEBAS conforme Portaria nº 91 de 08/05/2019; 

• Título de Utilidade Pública Federal conforme a Portaria nº 735 de 13/08/2001; 

• Título de Utilidade Pública conforme a Lei Estadual nº 1177 de 30/11/1976; 

• Título de Utilidade Pública conforme a Lei Municipal nº 1883 de 20/11/1996; 
 

2. ÁREA DE ATIVIDADE 
 

Preponderante: 

(x) Assistência Social        (   ) Saúde        (   ) Educação     (   ) Cultura      (   ) Esporte 

 

Secundária, quando houver: (pode assinalar mais de 1) 

(  ) Assistência Social        (   ) Saúde        (   ) Educação     (x) Cultura      (   ) Esporte 

 
2.1  Natureza da Organização Social 

(x) Atendimento                 (   ) Assessoramento                (   ) Defesa e garantia de direitos 

 

3.  IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO POR PROTEÇÃO 

(x) Básica        (  ) Especial de Média Complexidade      (  ) Especial de Alta Complexidade 

 
4. VALOR DA PROPOSTA 

A Patrulha Mirim de Cordeirópolis através do presente Plano de Trabalho para 2020 e do 
presente Relatório de Atividades desenvolvidas no ano de 2019 programa para o ano de 2020 um 
desembolso do valor de R$ 350.000,00 /anual diante da parceria estabelecida pela Entidade com a 
Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, através da Secretaria de Cultura de Cordeirópolis, onde presente 
recuso terá desembolso mensal de R$ 20.000,00 no primeiro mês e nos meses seguintes R$ 30.000,00 
pelas atividades desenvolvidas pela Orquestra Sinfônica e pela Escola de Musica “Wagner Roveda”, 
conforme descrições e atribuições relacionadas no presente Plano de Trabalho. 
 
5. TIPO DE SERVIÇO A SER OFERTADO 

A Patrulha Mirim de Cordeirópolis oferta a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, através da 
Secretaria de Cultura de Cordeirópolis, uma parceria entre a Entidade e a Prefeitura Municipal de 
Cordeirópolis, que visa diminuir as taxas de adolescentes e jovens em risco social, bem como um 
trabalho em prol da superação das vulnerabilidades sociais dos núcleos familiares através dos Serviços, 

Silva Domiciano Suplente 

Marco Rogério Gomes 
da Silva 

Conselheiro 
Suplente 

Microempresario 40.778.355-6 304.398.728-47 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 

Maria Jaqueline Almeida 
Ribeiro 

Conselheiro 
Suplente 

Assistente de Recuros 
Humanos 

48.916.545-x 401.800.088-03 SSP/SP 03/11/2018 03/11/2020 
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Projetos e Atividades desempenhados pela Entidade em prol da comunidade. Conforme preconiza o 
Artigo 3º, VII, da Resolução do CNAS nº 33 de 28 de novembro de 2011, que firma a: 

“VII. Execução de programas e projetos que qualifiquem os serviços e benefícios 

socioassistenciais; ” (Resolução nº 33 do CNAS, de 28 de novembro de 2011) 

 
Tendo como público alvo crianças, adolescentes, jovens e adultos de ambos os sexos, bem 

como seu núcleo familiar. 
A consolidação das pragmáticas retromencionadas se fundamentará através do custeio dos 

projetos musicais da Entidade que sendo esses na Orquestra Sinfônica e na Escola de Musica “Wagner 
Roveda” que têm por objetivo central aprimorar ou iniciar o conhecimento prático e teórico instrumental, 
oferecer uma perspectiva de atividade profissional, capacitar, formar e alimentar novos músicos, buscar 
a valorização a música sinfônica, proporcionar o desenvolvimento e iniciação musical para crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, buscar desenvolvimento cognitivo e a interação social visando o 
desenvolvimento humano de suas componentes e dos familiares dos mesmos, propiciando as crianças, 
aos adolescentes e aos jovens seu desenvolvimento cognitivo, musical, pessoal e social trabalhando a 
dialética da retirada de locais de vulnerabilidade social visando a integração comunitária e o 
desenvolvimento futuro desses jovens e adolescentes. 
 

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA ENTIDADE 
A Patrulha Mirim de Cordeirópolis, também designada P.M.C., constituída em 07 de Setembro 

de 1973 é uma Entidade Civil, sem fins lucrativos que tem por duração tempo indeterminado, com sede 

no município de Cordeirópolis, Estado de São Paulo e foro em Cordeirópolis tendo por finalidade o 

atendimento a adolescentes do sexo feminino e masculino, prestando assistência econômica e social 

através das diretrizes mestras dos setores educacional, social, recreativo, cultural e profissional, 

objetivando integrá-los na sociedade. 

A integração destes adolescentes é efetivada em conformidade com o disposto na Lei 10.097/00 

através do encaminhamento dos aprendizes ao mundo de trabalho diante do programa técnico-

profissional que prevê a execução de atividades teóricas e práticas, sob a orientação de Entidade 

qualificada em formação técnico-profissional metódica, com especificação do público-alvo, dos 

conteúdos programáticos a serem ministrados, do período de duração, da carga horária teórica e 

prática, dos mecanismos de acompanhamento, das avaliações e dos certificados de aprendizado, 

observando os parâmetros estabelecidos na Portaria TEM nº 615, de 13 de dezembro de 2007, que 

estabelece que são consideradas atividades teóricas aquelas desenvolvidas na Entidade formadora, 

sob orientação do MTE. Já as atividades práticas são aquelas desenvolvidas na localidade prática de 

aprendizagem. Onde a Entidade formadora deverá orientar a localidade prática de aprendizagem diante 

do respectivo plano de curso, bem como orientá-la para que possa compatibilizar e desenvolver a 

prática atrelada aos conhecimentos teóricos. 

A Entidade se constituiu na forma da Lei 6.494/77, com redação acrescida pela M.P. 2.164-41, 

como agente de integração consoante ao disposto no artigo 7º do decreto 87.497/82, visando à 

promoção do ensino profissional e de estágio curriculares, realizando a intermediação entre o sistema 

de ensino público e privado e dos setores de produção, serviços, comunidades e governo. Bem como 

tendo por finalidade a promoção e o encaminhamento dos aprendizes ao mundo do trabalho, em 

conformidade com o que preconiza a Lei 10.097/00. 

Desta forma a Patrulha Mirim de Cordeirópolis se propõe a: 

a) Idealizar, planejar e implementar programas socioeducativos de caráter supletivo para a criança e o 
adolescente, atendendo a projetos que incluam aspectos da formação intelectual, física, moral, 
social e cívica, de lazer e cultura, visando ao desenvolvimento integrado e harmônico de sua pessoa 
e a seu preparo amplo para exercício pleno da cidadania; 
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b) Manter um Centro de Convivência como sede de suas atividades socioeducativas e as sub-sedes              
       que se fizerem necessárias para maior abrangência e profundidade de seus programas; 
 
c) Valorizar o ensino básico pela suplementação do processo educativo, favorecendo e criando 

condições para o acesso e a permanência na escola e reforço na assimilação dos conteúdos 
escolares das crianças e adolescentes inscritos em seus programas; 

 
d) Orientar e apoiar as famílias dos jovens inscritos, procurando sua reorganização e o seu 

ajustamento, sempre necessário; 
 
e) Incentivar, esclarecer, orientar e organizar os diversos setores da sociedade que se disponham a 

participar como colaboradores dos programas socioeducativos da instituição, recebendo os jovens 
vinculados a Entidade; 

 
f) Promover, organizar e manter atividades de interesse comum para os inscritos, no campo da 

cultura, da saúde, do esporte, do lazer, equipes esportivas, banda musical, grupo de teatro, coral, 
entre outros; 

 
g) Colaborar com outros programas educativos e de atendimento a crianças e adolescentes em 

Entidades afins; 
 
h) Filiar-se a organismos e Entidades especializadas e/ou firmar convênios com elas, a fim de ampliar 

os recursos próprios para a boa execução dos programas da Entidade; 
 
i) Organizar e manter departamentos de serviços que se fizerem necessários, de acordo com os 

regimentos específicos a cada programa; 
 
j) Se organizar em tantas unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias e utilizar 

de todos os meios lícitos a fim de arrecadar fundos para realização de seus propósitos; 
 
k) Promover a educação profissional, com foco na demanda do mundo do trabalho, proporcionando ao 

jovem inscrito o desenvolvimento de habilidades que permitam obter um emprego ou gerar renda e 
capacitá-los aos requisitos apresentados pelo mercado de trabalho; 

 
l) Identificar para as instituições de ensino as oportunidades de aprendizagem prática junto as 

pessoas jurídicas de direito público e privado, co-participando com as instituições de ensino no 
esforço de captação de recursos para viabilizar aprendizagem prática; 

 
m) Prestar serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientela de acordo com 

Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCA; 
 
n) Promover a educação, proteção e preservação ambiental, através da execução de planos, projetos 

e ações integradas, podendo para isso firmar convênios e parcerias com outras Entidades locais, 
nacionais e internacionais. 

 

7. OBJETIVO GERAL 
Atender crianças, adolescentes, jovens e adultos sem distinção de classe econômica, social e 

profissional valorizando os prospectos da educação, da assistência social, cultura e do trabalho, 

buscando a integração dos mesmos na sociedade, bem como promover o seu protagonismo na busca 

da garantia de seus direitos. 

Bem como como tem como fundamentação principal atender adolescentes de 14 a 24 anos 

incompletos, de ambos os sexos, sem distinção de classe econômica, social e profissional, visando o 

mailto:patrulhamirim@terra.com.br


   

Declarada de Utilidade Pública conforme Lei Estadual nº 1177 de 30/11/1976 

Declarada de Utilidade Pública conforme Lei Municipal nº 1883 de 20/11/1996 
Declarada de Utilidade Pública Federal conforme Portaria nº 735 de 13/08/2001 

CEBAS conforme Portaria nº 91 de 08/05/2019 
 

       

 

Rua Lourenço Emelino Mazzutti nº 801 – Jardim José Corte - Cordeirópolis / SP - CEP 13490-000 
Fones: (19) 3546.1846 – 3546.4719 – 3546.1025 

e-mail: patrulhamirim@terra.com.br - CNPJ nº 51.413.862/0001-87 

 

encaminhamento dos mesmos ao mundo do trabalho, objetivando o desenvolvimento profissional e 

intelectual dos adolescentes. 

 A Entidade oferta um atendimento gratuito, planejamento continuado, visando a promoção e 

fortalecimento de vínculos familiares, bem como incentiva seus usuários e seus responsáveis a 

participação comunitária atuando desta forma preventivamente no enfrentamento a situações de 

vulnerabilidade social. 

 
7.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
I. Encaminhar os aprendizes ao mundo do trabalho; 

II. Diminuir no município a taxa de adolescentes em risco e vulnerabilidade social; 
III. Orientação social e profissional; 
IV. Profissionalização de adolescentes segundo preconiza a Lei 10.097/00; 
V. Propiciar melhor aproveitamento escolar através das Ações de Promoção e Integração ao 

Mundo do Trabalho difundidas através de palestras e dos atendimentos psicossociais.  
VI. Atender o conjunto de vulnerabilidades do usuário e de sua família. 
VII. Propiciar o desenvolvimento cultural alinhado ao desenvolvimento pessoal e profissional. 
VIII. Desenvolver através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos um diálogo crítico 

e abrangente sobre o núcleo familiar e comunitário. 
 

8. PÚBICO ALVO DA ENTIDADE 
O público alvo da Patrulha Mirim de Cordeirópolis são crianças, adolescentes, jovens e adultos 

de ambos os sexos, bem como seu núcleo familiar. 
 

9. IDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ENTIDADE 
A abrangência territorial é municipal, onde são atendidos crianças, adolescentes, jovens, adultos 

e idosos residentes no município de Cordeirópolis, seja em área urbana ou rural. As atividades, 
programas e projetos da Patrulha Mirim de Cordeirópolis são executados na sede da Entidade, situada 
no Bairro Jardim José Corte, em um terreno institucional cedido pela Prefeitura Municipal de 
Cordeirópolis para a construção da sede da Entidade. O bairro é caracterizado por sua interligação com 
outros bairros com taxas de risco social elevadas, como o Assentamento Santa Rita, bem como por ter 
um Centro de Educação Infantil e a APAE de Cordeirópolis. 

 
10. DESCRIÇÃO DA REALIDADE SOCIAL 

Segundo Airès (1986) o conceito de adolescência/jovem adulto não aparece antes do final do 
século XVIII e não se difunde antes do século XX. Por muito tempo, as crianças eram introduzidas no 
mundo do trabalho a partir dos sete anos; poucas estudavam ou permaneciam muito tempo no sistema 
educativo, onde também não estavam separadas por níveis diferenciados de idade. Como a 
adolescência não era considerada um período particular de desenvolvimento, não existia, ainda, uma 
cultura adolescente. Em consequência da complexidade das sociedades modernas industrializadas foi-
se criando um espaço intermediário entre a infância e a idade adulta, entre a maturidade bio-fisiológica 
e a maturidade psicossocial, sendo resultado dos padrões de mudança da sociedade. 

Desta forma pode-se considerar a adolescência como uma etapa intermediária do 
desenvolvimento humano, entre a infância e a fase adulta. Este período é marcado por diversas 
transformações corporais, hormonais e até mesmo comportamentais. Nesta fase, os adolescentes 
podem variar muito e rapidamente em relação ao humor e comportamento. Agressividade, tristeza, 
felicidade, agitação, são comuns entre muitos adolescentes neste período.  

Na sociedade moderna ocidental observam-se dificuldades em indicar direção para a transição 
desse estágio da vida, devido às descontinuidades de exigências e comportamentos feitos à 
adolescência e a idade adulta. Verifica-se que, à medida que as sociedades se tornam mais complexas, 
o período da adolescência também tem se tornado mais extenso. Assim os conflitos existenciais da 
adolescência normalmente aparecem como problemas entre o sujeito e a sociedade, pela 
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indeterminação de um lugar no universo social, onde por muitas vezes este se demonstra socialmente 
vulnerável diante dos prospectos da adolescência.  

Neste contexto de auxilio no processo de transição deve se perpetuar através da Família e do 
Estado ofertando educação, lazer, profissionalização, esporte, alimentação, moradia, saúde, dentre 
outras áreas que venham suprir as necessidades básicas diante do desenvolvimento de crianças e 
adolescentes. Entretanto no Brasil os serviços de assistência as crianças e aos adolescentes são 
muitas vezes escassos e ineficientes, o que leva os mesmos a um estado de vulnerabilidade e risco 
social, onde neste contexto surgem como contraponto as Entidades Filantrópicas que através dos seus 
projetos visam subsidiar as necessidades para com que as crianças e os adolescentes possam se 
desenvolver de maneira satisfatória e assistida. 

As Entidades Filantrópicas realizam seu trabalho, no contexto apresentado, através de 
acompanhamento sistemático dos adolescentes / jovens adultos, bem como do seu núcleo familiar, 
visando desta forma auxiliar nas divergências do processo transitório, como também integrar o núcleo 
familiar e o núcleo escolar dentro dos prospectos do acompanhamento realizado pela Entidade, 
objetivando desta forma auxiliar na formação do adolescente, e na construção da personalidade e da 
identidade comunitária do mesmo em contra ponto com as vulnerabilidades e os riscos sociais a que os 
adolescentes são expostos em sua comunidade. 

Desta forma justifica-se a fundação da Patrulha Mirim de Cordeirópolis, em 7 de Setembro de 
1973, que vem desenvolvendo um trabalho pautado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
visando o pleno desenvolvimento social, econômico e familiar da criança, adolescente e do jovem. 
Funcionando em sede própria, com quadra poliesportiva, atendendo as necessidades específicas de 
lazer, aprendizado e profissionalização do aprendiz. Instituindo ambos os preceitos através do respeito, 
da responsabilidade, tendo por objetivo a proteção dos adolescentes dos riscos e das vulnerabilidades 
sociais. 
 
 
11. ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS 

 

12. CULTURA 

 
ESCOLA DE MÚSICA “Wagner Roveda” 

a) Descrição da Atividade Realizada 
Diretamente ligada a Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis, a escola de música “Wagner 

Roveda” iniciou no ano 2019 a fim de atender a demanda pelo ensino de música, gratuito e acessível a 

toda as camadas da população Cordeiropolense. Utilizando o sistema de aulas coletivas, os alunos 

serão instigados a participar e se desenvolver musicalmente com atendimento voltado a todas as faixas 

etárias e sem a necessidade inicial de possuir instrumento próprio. 

 

b) Público-alvo  

O público-alvo são crianças, adolescentes, jovens e adultos que tenham interesse no 

aprendizado musical, seja teoria e prática instrumental e em conjunto. 

A forma de acesso para o ingresso na Escola de Música é através de preenchimento de ficha de 

matrícula, o processo de inscrição acontece duas vezes ao ano, normalmente no início ( 1º semestre) e 

meio (2 º semestre) de cada ano, salientando que a criança, o adolescente e o jovem não necessita ter 

noção musical, nem possuir instrumento próprio, a idade mínima para os cursos oferecidos é de 7 anos, 

sem limite de idade máxima. 

As inscrições acontecem na secretaria de cultura e no casarão Levy, caso o interessado seja 

menor de idade um responsável deve estar junto munido de cópia dos documentos pessoais do 

interesado. 
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c) Objetivo 
A Escola de Música tem por objetivo aprimorar ou iniciar o conhecimento prático e teórico 

instrumental, oferecer uma perspectiva de atividade profissional, capacitar, formar e alimentar novos 

músicos para a Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis e outros grupos da cidade e região, buscar a 

valorização a música instrumental e vocal, em todas as suas vertentes, em especial a música de 

concerto e a música brasileira, proporcionar o desenvolvimento e iniciação musical para crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, buscar desenvolvimento cognitivo e a interação social visando o 

desenvolvimento humano de seus componentes e dos familiares dos mesmos. 

 

d) Metodologia 
A metodologia usada é do ensino coletivo de música, buscando sempre a formação musical 

sólida de todos os participantes através de aulas em grupos e prática de conjunto, formações de grupos 
de câmara, audições semestrais e principalmente a busca para participar dos grupos de performance e 
referencia como a Orquestra Sinfônica. 

 
e) Número de Atendidos  

O público-alvo são crianças, adolescentes, jovens e adultos que tenham interesse no 

aprendizado musical, seja teoria e prática instrumental e em conjunto. Estima-se para o ano de 2020 a 

oferta de 250 vagas para os diversos cursos e oficinas a serem disponibilizados ao longo do ano. 

Atualmente a escola atende 90 alunos (crianças, adolescentes e adultos) distribuidos nos cursos 

de Cordas Agudas 18 alunos (Violino e Viola), Cordas Graves 9 alunos (Violoncelo e Contrabaixo), 

Cordas Dedilhadas 27 alunos (Violão), Sopros/Metais 5 alunos (Trompete e Trombone), Canto 

Coral/Coro Cênico 23 alunos e Percussão Sinfônica 2 alunos.  

 
f) Recursos Humanos 

 
 

Profissão Quantidade 
Carga Horária Semanal 

de cada Profissional 
Vínculo com a Entidade 

Professores Musicais 28 10 horas Prestação de Serviços 

Auxiliares de Coordenação 1 10 horas Prestação de Serviços 

 
 

g) Resultados Obtidos 
A Escola de Música propicia o desenvolvimento musical e cultural de crianças, adolescentes e 

jovens e adultos. Além disso fomenta o desenvolvimento cognitivo, pessoal e social trabalhando a 

dialética da retirada de locais de vulnerabilidade social visando a integração comunitária e o 

desenvolvimento futuro do público-alvo. 

Também é notório que o aprendizado musical melhora significativamente o “bem-estar” pessoal, 

a relação interpessoal, o desenvolvimento humano, cultural e estético de todos os alunos participantes 

de aulas e oficinas, contribuindo também para a expressão e desenvolvimento artístico. 

 
h) Identificação do Território para Execução dos Serviços da Entidade 

A abrangência territorial é municipal, onde são atendidos crianças, adolescentes, jovens e  

adultosresidentes no município de Cordeirópolis, seja em área urbana ou rural. A Escola de Música 

“Wagner Roveda” é um projeto da Patrulha Mirim de Cordeirópolis executado nos bairros periféricos da 

cidade, como Jardim Cordeiro, Jardim Eldorado e no bairro que envolve a Sub-Estação, onde as 
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localidades retromencionadas são locais com alto risco e vulnerabilidade social, econômica, e portanto 

tem uma alta demanda de atendimento visando a superação dos riscos e das vulnerabilidades sociais. 

 
ORQUESTRA SINFÔNICA 

a) Descrição da Atividade Realizada 
A Orquestra Sinfônica foi idealizada e é fundamentada pelo Projeto Cordeirópolis In Concert, 

através de aprovação de Lei de Incentivo Fiscal (Lei Rouanet), aprovada pela Patrulha Mirim de 

Cordeirópolis. O projeto se desenvolveu e cresceu tornando-se a Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis o 

maior e mais bem sucedido projeto cultural do Município, destacando participações em Concertos na 

Capital do Estado (em especial na Sala São Paulo e Memorial da América Latina) além de Concertos 

regulares (Temporada com média de 9 apresentações/ano), além de Concertos especiais (Destacando-

se o Concerto com a Cantora Fafá de Belém, Concerto de Temas de Filmes e Concertos Temáticos 

como Queen Sinfônico, Beatles In Concert, entre outros. A Patrulha Mirim de Cordeirópolis tem grande 

tradição na formação de músicos e a Orquestra Sinfônica continua o processo de Formação de novos 

instrumentistas e coralistas além de formação de plateia e difusão da música erudita e de concerto.  

 

b) Público-alvo 

O público-alvo são crianças, adolescentes, jovens e adultos que tenham interesse na pratica de 

orquestra. A forma de acesso se dá através da escola de Música “Wagner Roveda” conforme 

crescimento e desenvolvimento musical dos alunos. 

 

c) Objetivo 
A Orquestra Sinfônica tem por objetivo aprimorar ou iniciar o conhecimento prático e teórico 

instrumental, oferecer uma perspectiva de atividade profissional, capacitar, formar e alimentar novos 

músicos, buscar a valorização a música sinfônica, proporcionar o desenvolvimento e iniciação musical 

para crianças, adolescentes, jovens e adultos, buscar desenvolvimento cognitivo e a interação social 

visando o desenvolvimento humano de suas componentes e dos familiares dos mesmos e por fim 

realizar Concertos Sinfônicos sempre com caráter de formação de novos públicos a partir da execução 

de peças originais, transcrições e arranjos do repertório erudito e popular.  

 
d) Metodologia 

Os ensaios da Orquestra Sinfônica iniciaram em dois mil e treze sob o comando do maestro 

Paulo Luiz Martimiano e atualmente ocorrem de quintas – feiras das 19h30 min as 22h00min horas no 

espaço da Câmara Municipal (Biblioteca).  

Através de aulas teóricas e práticas de Violino I(6), Violino II(5), Contrabaixo(3), Piano(1), 

Flauta(2). Oboé (1), Clarinete(2), Fagote(1), Trompete(2), Trombone(2), Tuba(1), Trompas(3), 

Tímpano(1), Percussão(4), e Aulas Teóricas Musicais e Práticas de Conjunto. 

 

e) Número de Atendidos  
A Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis é vinculada a Entidade participa de apresentações e 

eventos não somente na cidade de Cordeirópolis, mas em toda a região principalmente na capital do 

Estado. 

No ano de 2019 a Orquestra Sinfônica contou com a presença de 45 componentes. Bem como 

para o Ano de 2020 a Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis pretende manter a sua formação em 45 

componentes. 
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f) Recursos Humanos 
 
 

Profissão Quantidade 
Carga Horária Semanal 

de cada Profissional 
Vínculo com a Entidade 

Professores Musicais 10 10 horas Prestação de Serviços 

Secretários 1 20 Horas Prestação de Serviços 

 
 

g) Resultados Obtidos  
A Orquestra Sinfônica propicia as crianças, aos adolescentes e aos jovens seu desenvolvimento 

cognitivo, musical, pessoal e social trabalhando a dialética da retirada de locais de vulnerabilidade 

social visando a integração comunitária e o desenvolvimento futuro desses jovens e adolescentes. 

Porporciona para o município de Cordeirópolis a integração com a cultura através de shows 

gratuitos de grandes artistas de renome na música brasileira e internacional. 

 

 

h) Identificação do Território para Execução dos Serviços da Entidade 
A abrangência territorial é municipal, onde são atendidos crianças, adolescentes, jovens e 

adultos residentes no município de Cordeirópolis, seja em área urbana ou rural. As atividades da 

Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis são executadas na Biblioteca da Câmara Municipal de 

Cordeirópolis, espaço cedido, tal fato se deve pois o Centro de Convivência da Patrulha Mirim de 

Cordeirópolis não esta finalizado, esta em fase de construção e a estrutura física vigente da Entidade 

não comporta a quantidade de componentes e os instrumentos do projeto. A Câmara Municipal de 

Cordeirópolis se localiza em um bairro residencial, próximo ao centro da cidade, sendo a única 

localidade momentânea que comporta a estrutura do Projeto da Orquestra Sinfônica.  

 

 

13. CRONOGRAMA – RESUMO DAS ATIVIDADES 2020 

 

Atividades 
Dias da 

Semana 
Horário 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Escola de Música “Wagner 

Roveda” 

Meta anual: 250 vagas 

Terça-Feira, 

Quarta-Feira e 

Quinta-Feira 

Terça-Feira: 16h00 

ás 20h00. 

Quarta-Feira: 

18h00 ás 21h00. 

Quinta-Feira: 

16h00 ás 19h00. 

x x x x x x x x x x x x 

Orquestra Sinfônica de 

Cordeirópolis 

Meta Anual: Alcançar cerca 

de 45 componentes 

Quinta-feira  
19h30min às 

21h30min (Quinta-

feira)  
x x x x x x x x x x x x 

 

14. QUADRO GERAL DE RECUROS HUMANOS DA ENTIDADE 

 

Profissão Escolaridade Quantidade 
Carga Horária de cada 

profissional 
Vínculo com a 

Entidade 

Aprendiz Cursando Ensino Médio 1 30 horas Celetista 

Assistente Social Superior Completo 1 20 horas Celetista 
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Observação: A Assistente Social cuja carga horária é de 20 horas/semanais não é paga com recursos da Emenda 
Impositiva,ou recursos provenientes de parcerias entre a Entidade e a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, e sim com 

Recursos Próprios da Entidade em decorrência de que a mesma é Funcionária Pública da Prefeitura Municipal de 
Cordeirópolis. 

Assistente Social Superior Completo 1 30 horas Celetista 

Instrutor Musical Técnico Completo 1 10 horas Voluntário 

Professores Musicais Superior Completo 28 10 horas 
Prestação de 

Serviços 

Psicólogo Superior Completo 1 20 horas Celetista 

 
Observação: Cabe salientar que o ano de 2019 haviam dois psicólogos, autônomos, que trabalhavam de forma 

alternada nos atendimentos e nos grupos/palestras, entretanto para o ano de 2020 será contratado um 
profissional da área de psicologia em caráter celetista, devido as necessidades vigentes da Entidade. 

 

Recursos Humanos Superior Completo 2 40 Horas Celtista 

Secretário da Orquestra 
Superior Completo e 

Cursando 
1 20 Horas 

Prestação de 
Serviços 

Serviços Gerais Ensino Fundamental 1 40 Horas Celetista 

Serviços Gerais Ensino Fundamental 1 40 horas 

Funcionária Pública 
Cedida pela Prefeitura 

Municipal de 
Cordeirópolis 

 

15. PROJEÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 

 

 
 

PROJEÇÃO DO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 

Total de Parcelas: (2° Semestre) 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês 

Recursos Humanos - - - - - - 

Encargos Trabalhistas - - - - - - 

Benefícios - - - - - - 

PROJEÇÃO DO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 

Total de Parcelas: (1° Semestre) 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 

Recursos Humanos - - - - - - 

Encargos Trabalhistas - - - - - - 

Benefícios - - - - - - 

Gêneros Alimentícios - - - - - - 

Outros Materiais de Consumo - - - - - - 

Outros Serviços de Terceiros R$ 20.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

Locação de Imóvel - - - - - - 

Locações Diversas - - - - - - 

Utilidade Publica - - - - - - 

Combustível - - - - - - 

Bens e Materiais Permanentes - - - - - - 

Obras - - - - - - 

Despesas financeiras e bancárias - - - - - - 

Outras despesas - - - - - - 
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Gêneros Alimentícios - - - - - - 

Outros Materiais de Consumo - - - - - - 

Outros Serviços de Terceiros R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

Locação de Imóvel - - - - - - 

Locações Diversas - - - - - - 

Utilidade Publica - - - - - - 

Combustível - - - - - - 

Bens e Materiais Permanentes - - - - - - 

Obras - - - - - - 

Despesas financeiras e bancárias - - - - - - 

Outras despesas - - - - - - 

 
 

16. RECURSOS FÍSICOS DA ENTIDADE 

 
A organização Social possui neste momento espaço físico/núcleo (s) de atendimento para a 
execução do Serviço? 
(x) Sim     () Não 
Se a resposta for SIM, descrever: 
Núcleo 1/Endereço: Rua Lourenço Emelino Mazzutti, nº 801 – Jardim José Corte – 
Cordeirópolis/SP 
Locado (  )   Próprio (x)   Cedido (  ) 
Condições de acessibilidade: 
Sim (x)     Parcialmente (  )      Não possui (  ) 

 
Área Física: 1.41,75 m² 
 

Em uma área de construção de 288,56 m² a Entidade da Patrulha Mirim de Cordeirópolis 

funciona com 01 sala de atendimento social, 01 sala para o setor administrativo, 01 sala para 

atendimento psicológico, 02 salas de informática para os aprendizes, 01 sala para guardar 

instrumentos musicas, 01 sala de aula, 02 banheiros femininos e 02 banheiros masculino de uso 

dos aprendizes, e 01 banheiro para uso dos funcionários; 01 quadra poliesportiva; e área livre de 

1.122,19m². 

 

17. DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER DE GRATUIDADE 

 

A fundamentação Socioassistencial da Patrulha Mirim de Cordeirópolis assume integralmente 

seu caráter de gratuidade na execução de suas atividades. Sendo estas, Prestação de Serviços, 

Despesas com os Veículos da Entidade, Despesas com Viagens, Despesas com Material de 

Escritório, Despesas com a Manutenção da Entidade e do Curso de Aprendizagem, Seguros, 

Convênios, Materiais Esportivos, Provedor de Internet, Exames Adimissionais e Demissionais, 

Alimentação, Material de Limpeza, Água, e Encargos dos Professores e Funcionários da Entidade e 

do Programa de Aprendizagem. 

Salientando que caráter de gratuidade é devidamente descrita nos demonstrativos de 

despesas da Entidade. 
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18. PARCERIAS DA ENTIDADE 

 

A Patrulha Mirim de Cordeirópolis conta com a parceria das empresas do município, seja 

através da contratação dos aprendizes, bem como através das doações financeiras para a 

Entidade. A Entidade também conta com a parceria com a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis 

através do Termo de Fomento nº 005/2019, que formaliza a parceria com a Prefeitura Municipal de 

Cordeirópolis. E conta com o repasse de verba através do vereadores pela Emenda Impositiva 

vinculada a Câmara Municipal de Cordeirópolis. 

Já a comunidade efetiva sua parceria com a Patrulha Mirim de Cordeirópolis através de sua 

participação nos eventos, promoções e festas, bem como através das doações à Entidade. 

 

19. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO DO SERVIÇO 

 
Nome Completo: César Augusto Bueno  
Formação: Superior Completo em Administração. 
Telefone de Contato: (19) 995789040 
E-mail Coordenador (a): caugustobueno@gmail.com 

 

20. PREVISÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
Início: 02.01.2020 

Término: 31.12.2020 

21. VALOR DO REPASSE 

 
Termo de Colaboração: R$ 350.000,00. 
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ANEXOS  

 

FOTOS -  ORQUESTRA SINFÔNICA DE CORDEIRÓPOLIS 
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FOTOS – ESCOLA DE MUSICA WAGNER ROVEDA 
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