Protocolo

Início Previsto Fim Previsto

Inicio Real

3275/0163

25/09/2020
23:09:30

25/09/2020
23:09:30

Fim Real

Tipo Demanda Tipo Entrada

Logradouro
Demanda

Numero
Logradouro

Complemento
Logradouro

Bairro
Demanda

Solicitação

RUA BENTO
GONCALVES

1366

Sala Comercial

CENTRO

Site

3269/0163

25/09/2020
17:09:17

25/09/2020
17:09:17

Solicitação

Site

RUA SEVERINO
AZAMBUJA

39

casa

CENTRO

3267/0163

25/09/2020
13:09:09

25/09/2020
13:09:09

Solicitação

Site

RUA JUVENAL
ALMEIDA

383

casa

SANTIAGO POMPEO

3266/0163

25/09/2020
10:09:06

25/09/2020
10:09:06

Solicitação

Site

RUA VEREADOR
AMIR GUEDES

s/n

Treiler

CENTRO

3260/0163

24/09/2020
15:09:04

24/09/2020
15:09:04

Solicitação

Site

RUA CENTENARIO

3051

Último Pavilhão da
Rua

SAO VICENTE

3258/0163

24/09/2020
15:09:28

24/09/2020
15:09:28

Solicitação

Site

RUA FERNANDO
FERRARI

260

casa

CASTILHOS

3255/0163

24/09/2020
13:09:55

24/09/2020
13:09:55

Solicitação

Site

RUA ALFEU
RIBEIRO

28

3253/0163

24/09/2020
12:09:29

24/09/2020
12:09:29

Solicitação

Site

RUA JOAO SOARES 1295
PAIVA

casa

CASTILHOS

prédio

ZAMPERETTI

3252/0163

24/09/2020
10:09:39

24/09/2020
10:09:39

Solicitação

Site

AVENIDA PADRE
ASSIS

1122

clube

ANA BONATO

3249/0163

24/09/2020
03:09:02

24/09/2020
03:09:02

Solicitação

Site

RUA VEREADOR
AMIR GUEDES

1996

casa

CENTRO

3242/0163

23/09/2020
14:09:05

23/09/2020
14:09:05

Solicitação

Site

RUA JERONIMO DE 2028
OLIVEIRA

casa

ITU

3240/0163

23/09/2020
11:09:57

23/09/2020
11:09:57

Solicitação

Site

RUA PINHEIRO
MACHADO

3122

CASA

JOAO EVANGELISTA

3239/0163

22/09/2020
22:09:05

22/09/2020
22:09:05

Solicitação

Site

Tranquilino Cogo

s/n

Casa

Vila Betânia

3233/0163

22/09/2020
10:09:26

22/09/2020
10:09:26

Solicitação

Site

RUA DUQUE DE
CAXIAS

871

casa

CENTRO

3232/0163

22/09/2020
10:09:51

22/09/2020
10:09:51

Solicitação

Site

RUA DUQUE DE
CAXIAS

871

casa

CENTRO

3228/0163

22/09/2020
00:09:14

22/09/2020
00:09:14

Solicitação

Site

Tranquilino Cogo

2631

casa

Vila Betânia

3225/0163

21/09/2020
12:09:20

21/09/2020
12:09:20

Solicitação

Site

RUA TREZE DE
MAIO

2142

Sala 01

CENTRO

3194/0163

17/09/2020
12:09:24

17/09/2020
12:09:24

Solicitação

Site

RUA FELIX DA
CUNHA

2055

3193/0163

17/09/2020
11:09:07

17/09/2020
11:09:07

Solicitação

Site

RUA CENTENARIO

2801

Sala 02

CENTRO

SAO VICENTE

3184/0163

16/09/2020
15:09:29

16/09/2020
15:09:29

Solicitação

Site

RUA DOUTOR
RIVOTA

219

CTG

CENTRO

3029/0163

15/09/2020
20:09:15

15/09/2020
20:09:15

Solicitação

Site

Marechal Deodoro

305

Casa

Santiago Pompeo

2377/0163

13/09/2020
12:09:57

13/09/2020
12:09:57

Solicitação

Site

AVENIDA PADRE
ASSIS

175

2026/0163

09/09/2020
12:09:44

09/09/2020
12:09:44

Solicitação

Site

AVENIDA GETULIO
VARGAS

1617

SAO JORGE

Banca

CENTRO

2022/0163

09/09/2020
11:09:47

09/09/2020
11:09:47

Solicitação

Site

AVENIDA GETULIO
VARGAS

1617

Banca

CENTRO

CEP Demanda Município
Demanda

UF Demanda

97700355

Rio Grande do Sul

Santiago

País Demanda Demandante

GUILHERME
XAVIER BAZANA

CPF
Demandante

Telefone
Demandante

1775521079

(55) 999414922

Celular
Demandante

Email

Logradouro
Demandante

mr_baza@hotmail.c RUA JOSE PIVA
om

97701248

Santiago

Rio Grande do Sul

Edson Ildefonso dos 69414670025
Santos Prestes

(55) 996842254

daiadma@gmail.co
m

RUA JOSE PIVA

97701209

Santiago

Rio Grande do Sul

Antônio Sérgio
Martins Melo

82899657020

(55) 996575606

serginhocdo@gmail. RUA JUVENAL
com
ALMEIDA

97700080

Santiago

Rio Grande do Sul

Marcelo Benvenuto
de Almeida

71256202053

(55) 999849401

aterapiadoriso@hot RUA VEREADOR
mail.com
AMIR GUEDES

97711371

Santiago

Rio Grande do Sul

Lucas Pereira
Figueira

535077033

(55) 999510109

lucasp.figueira@gm RUA CANDIDO
ail.com
GENRO

97709210

Santiago

Rio Grande do Sul

Viviane Gomes
Spagnolo

83136665015

(55) 997098564

vivianespagnolo201 RUA HERACLIDES
8@gmail.com
SOARES MACHADO

97709355

Santiago

Rio Grande do Sul

JUAREZ DOS
SANTOS

41399650025

97707760

Santiago

Rio Grande do Sul

Paola Nicola Corrêa 2116909023

(55) 984191614

tamiresmarquestrin RUA ALFEU
dade@gmail.com
RIBEIRO

(55) 996276236

paolanicolacorrea@ RUA FELIX DA
yahoo.com
CUNHA

97702055

Santiago

Rio Grande do Sul

Luiz Cláudio dos
Santos Lacerda

61148768068

(55) 996345541

luisclaudiolacerda19 RUA LUIZ
6@gmail.com
DURGANTE

97700080

Santiago

Rio Grande do Sul

Gilmar Caetano
Rocha

93680465068

(55) 999228459

gilmarc.rocha@hot
mail.com

RUA VEREADOR
AMIR GUEDES

97712063

Santiago

Rio Grande do Sul

Marileila rocha
fernandes

60336250053

(55) 999371227

ronaldopg.45@gmai RUA JERONIMO DE
l.com
OLIVEIRA

97711006

Santiago

Rio Grande do Sul

HUMBERTO FRIZZO 30614473004

(55) 999268834

betofrizzo1960@gm RUA CIRIACO
ail.com
MARTINS DA
JORNADA

97700000

Santiago

Rio Grande do Sul

dulcineia dal molim 90500385068
da luz

(55) 32517999

dulcineiadalmolim@ Marçal rodrigues
gmail.com
fortes

97700445

Santiago

Rio Grande do Sul

Cristina Barcelos
Pinto

76921433072

(55) 996281226

cristinapintoartesa@ RODOVIA BR-287
gmail.com

97700445

Santiago

Rio Grande do Sul

Cristina Barcelos
Pinto

76921433072

(55) 996281226

cristinapintoartesa@ RODOVIA BR-287
gmail.com

97700000

Santiago

Rio Grande do Sul

dulcineia dal molim 90500385068
da luz

(55) 32517999

dulcineiadalmolim@ Marçal rodrigues
gmail.com
fortes

97700335

Santiago

Rio Grande do Sul

CELOIR
94194262034
FERNANDES RAMOS

(55) 999947020

celoirframos@gmail. RUA MARECHAL
com
MALET

97700280

Santiago

Rio Grande do Sul

José Dorival
28018532087
Dornelles de Freitas

(55) 984779313

DORIVALDEFREITA AVENIDA GETULIO
S@GMAIL.COM
VARGAS

97711371

Santiago

Rio Grande do Sul

Luiz Carlos Sisti

(55) 991416284

sisti123luiz@gmail.c RUA CENTENARIO
om

49733036072

97700090

Santiago

Rio Grande do Sul

Nildo Soares
Machado

27287645068

97700000

Santiago

Rio Grande do Sul

Catia Angelo Rorato 527896080

(55) 996232256

ctgcoxilhaderonda@ RUA CENTENARIO
gmail.com

(55) 992042659

fantasy_fest@hotm João Escobar
ail.com
Carpes

97705075

Santiago

Rio Grande do Sul

Catia Cilene Pires da 69720401087
Rosa

(55) 996414590

catitapsico@gmail.c RUA
om
INDEPENDENCIA

97700065

Santiago

Rio Grande do Sul

Juarez Girelli

(55) 999124085

sebodojuarez@gmai RUA BARAO DO RIO
l.com
BRANCO

34035737020

97700065

Santiago

Rio Grande do Sul

Juarez Girelli

34035737020

(55) 999124085

sebodojuarez@gmai RUA BARAO DO RIO
l.com
BRANCO

Numero
Logradouro

Complemento
Logradouro

Bairro
Demanda

CEP
Demandante

Município
Demandante

UF
Demandante

País
Demandante

Tipo de
responsável
pelo espaço
cultural

Situação do
local de
funcionamento
do espaço
cultural

2145

casa

LULU GENRO

97707012

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

5. ME –
Microempresa

1. Espaço alugado

1606

casa

CENTRO

97700620

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

7. Pessoa Física

4. Espaço próprio

383

casa

SANTIAGO POMPEO 97701209

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

1. Coletivo cultural
(grupo cultural que
NÃO possui CNPJ)

6. Espaço público
(escola, praça, rua,
quadra ou prédio
público)

s/n

Treiler

CENTRO

97700080

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

1. Coletivo cultural
(grupo cultural que
NÃO possui CNPJ)

3. Espaço itinerante

407

GASPAR DUTRA

97700735

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

2. Associação,
Fundação ou
Instituto

4. Espaço próprio

455

casa

ZAMPERETTI

97707702

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

5. ME –
Microempresa

4. Espaço próprio

28

casa

CASTILHOS

97709355

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

2. Associação,
Fundação ou
Instituto

4. Espaço próprio

2233

casa

CENTRO

97700280

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

5. ME –
Microempresa

1. Espaço alugado

1039

casa

GUABIROBA

97716215

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

2. Associação,
Fundação ou
Instituto

4. Espaço próprio

1996

casa

CENTRO

97700080

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

4. MEI –
1. Espaço alugado
Microempreendedor
Individual

1883

casa

ITU

97712063

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

2. Associação,
Fundação ou
Instituto

7. Espaço público
cedido em
comodato

208

CASA

ALTO DA BOA
VISTA

97709450

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

5. ME –
Microempresa

3. Espaço itinerante

688

Casa

ALTO DA BOA
VISTA

97709545

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

1. Coletivo cultural
(grupo cultural que
NÃO possui CNPJ)

4. Espaço próprio

2255

casa

ATALAIA

97716750

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

2. Associação,
Fundação ou
Instituto

1. Espaço alugado

2255

casa

ATALAIA

97716750

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

2. Associação,
Fundação ou
Instituto

1. Espaço alugado

688

Casa

ALTO DA BOA
VISTA

97709545

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

1. Coletivo cultural
(grupo cultural que
NÃO possui CNPJ)

4. Espaço próprio

28

casa

GASPAR DUTRA

97700750

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

5. ME –
Microempresa

1. Espaço alugado

2445

2801

casa

CENTRO

97700285

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

5. ME –
Microempresa

4. Espaço próprio

SAO VICENTE

97711371

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

2. Associação,
Fundação ou
Instituto

4. Espaço próprio

1641

casa

CENTRO

97700020

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

2. Associação,
Fundação ou
Instituto

4. Espaço próprio

908

casa

Maria Alice Gomes

97700000

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

4. MEI –
1. Espaço alugado
Microempreendedor
Individual

1304

227

casa

SANTIAGO POMPEO 97701230

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

6. EPP - Empresa
de Pequeno Porte

CENTRO

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

4. MEI –
6. Espaço público
Microempreendedor (escola, praça, rua,
Individual
quadra ou prédio
público)

97700060

4. Espaço próprio

227

casa

CENTRO

97700060

Santiago

Rio Grande do Sul

BRASIL

4. MEI –
6. Espaço público
Microempreendedor (escola, praça, rua,
Individual
quadra ou prédio
público)

Identificação dos membros do
coletivo cultural responsável
pelo espaço cultural

CNPJ

33.981.108/000161

Nome do
Nome do
Possui outros
coletivo ou
espaço cultural espaços
razão social da
culturais?
entidade,
empresa ou da
cooperativa
responsável
pelo espaço
cultural

Darlene Honório
Medeiros & Cia

Abayomi: Centro de Não
Cultura e
Movimento

Possui outros
espaços
culturais?

Histórico do
Área cultural
Outro segmento
espaço cultural principal do
espaço cultural

Inaugurado em
1. Patrimônio
junho de 2019,
Cultural,
atende crianças,
jovens e adultos
dispondo de
atividades que
reúnem a cultura, a
arte e o movimento.
São estas
atividades: a
capoeira (como
atividade de maior
engajamento), a
musicalização baby
e kids, aulas de
violão e constante
atuação na
promoção de rodas
de capoeira e
cursos visando a
fomentação da arte
e da cultura e a sua
multiplicação na
sociedade. Desde o
início da pandemia,
no entento, tivemos
uma redução
drástica de alunos e
uma restrição sem
precedentes nas
atividades o que
vem nos desafiando
a reinventar
possibilidades e a
buscar alternativas
para manter o
espaço em
funcionamento.

Centro de Umbanda Não
São Jorge Ogum
Sete Espadas

O Centro Espírita de
Umbanda São Jorge
/ Ogum Sete
Espadas, foi
fundado em 10 de
março de 1955,
neste município.
Desde então, vem
mantendo a riqueza
cultural dos Povos
de Terreiros,
atendendo a
comunidade,
fazendo trabalhos
culturais e
educacionais, como
palestras em
escolas e
universidade,
apresentações,
projetos para
crianças,
"Semeadores Mirins
da Umbanda,
cultura é vida",
Poesias e
declamações
alusivas ao dia da
Consciência Negra,
Portal dos Orixás e
AfroAlma",
"Quadrinhas Orixás
e suas Ervas,
Cordões literários,
Etnias, África e
regiões, Culturas,
Ritualística Religiosa
e Máscaras em

1. Patrimônio
Cultural, 3. Artes da
Dança, 4. Artes do
Teatro, 9. Cultura
Popular, 10. Cultura
de Povos
Originários e
Tradicionais, 15.
Literatura,

1 - Antônio Sérgio Martins Melo
(Responsável) - CPF 828.996.570-20
2 - Gabriel Pinheiro Lopes - CPF
025.096.030-35
3 - Ademar do Canto Simioni - CPF
046.429.220-40
4 - Guilherme Xavier Bazana - CPF
017.755.210-79
5 - Bruno da Costa Silva - CPF
039.493.100-96

Coletivo de Capoeira Coletivo de
Arte Muleque
Capoeira Arte
Muleque

Não

Coletivo que
congrega
capoeiristas,
mestres, instrutores
e professores.
Reunindo-se em
espaços públicos
como praças,
parques, quadras,
ginásios esportivos
na cidade de
Santiago/RS.
Organiza um evento
anual denominado
"Arte Muleque" que
reúne capoeiristas
de várias regiões e
localidades do
Brasil, com oficinas
por faixa etária
trabalhando os
vários aspectos
culturais da
capoeira, aulas
práticas de capoeira
para aprimoramento
das técnicas de luta.
Em 2019 o encontro
aconteceu nos dias
13, 14 e 15 de
novembro, no CTG
Coxilha de Ronda,
reunindo mais de
400 participantes.

1. Patrimônio
Capoeira e Cultura
Cultural, 9. Cultura Afro
Popular, 10. Cultura
de Povos
Originários e
Tradicionais, 20.
Outro segmento
cultural. Qual?,

MARCELO BENVENUTO DE ALMEIDA
(responsável) CPF 712.562.020-53
CARMEN CELONI BERTOLDO CPF
000.014.970-57
ARTHUR BERTOLDO ALMEIDA CPF
038.718.220-94
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA CAMBRUZZI
CPF 767.005.260-00
JAQUELINE DE ALMEIDA CHIAMENTI
CPF 567.106.589-53
CLAUDI GUERIN JUNIOR CPF
041.598.320-75

Circo Teatro
Serelepe

Circo Teatro
Serelepe

Não

O CIRCO TEATRO
2. Artes Circenses,
SERELEPE NASCEU
EM SÃO PAULO, EM
1929 NA CIDADE
DE SOROCABA, EM
1962 MEU PAI JOSÉ
MARIA DE
ALMEIDA, ENTRO
PARA O RIO
GRANDE DO SUL
ONDE ATUOU ATÉ
1994 QUANDO
ASSUMÍ A
DIREÇÃO,
PASSAMOS POR
VÁRIAS CIDADES
DO ESTADO ATÉ
JANEIRO DE 2020,
QUANDO UM
FORTE TEMPORAL
ATINGIU NOSSA
LONA NA CIDADE
DE URUGUAIANA.

00.989.157/000191

Projeto TAIFA

Projeto TAIFA

Não

Somos uma
Organização não
Governamental,
(ONG), fundada em
1994, para atender
crianças e
adolescentes de
famílias em situação
de vulnerabilidade
social. Mantida por
voluntários e bemfeitores,
empenhados com a
inclusão social e a
formação cidadã
das crianças e
adolescentes de
nossa cidade.
Buscamos melhorar
as condições de
vida desses jovens
através de trabalhos
sócio educativos
que atendem as
demandas de
ordem afetiva,
cultural, artística,
lazer e
profissionalização.
Além das oficinas
oferecemos
palestras e
acompanhamento
para os familiares
de nossos jovens,
visando reforçar o
vínculo na família.

3. Artes da Dança,
5. Artes Visuais, 6.
Artesanato, 8.
Cultura Digital, 13.
Fotografia, 16.
Moda, 18. Música,

11.926.022/000101

Viviane Gomes
Spagnolo

Cia de Danças
Corpus

Não

A Escola de Dança 3. Artes da Dança,
Ballet Viviane
Spagnolo foi
fundada em 1997,
sendo pioneira no
segmento de Ballet
na cidade de
Santiago. A escola
ao longo de 23
anos acumulou
diversos prêmios e
condecorações,
bem como
destaques de
melhores bailarinos,
coreografias,
menções honrosas
de entidade
públicas e por
vários anos prêmios
de veículos de
imprensa como
melhor escola.
Acreditamos que a
dança desenvolve
os valores sociais,
disciplina,
autoconhecimento,
intelecto e o físico
do ser, desta forma
prezamos pela
excelência do
ensino, visando
preservar a história
do ballet com um
olhar inovador para
o futuro.

02.489.065/000178

CENTRO DE
TRADICOES
GAUCHAS RINCAO
DO PICA-PAU

CTG Rincão do Pica- Não
Pau

24.914.408/000137

Enzo N. Corrêa Llige Pep's Place
e Cia Ltda

Não

Espaço cultural
1. Patrimônio
fundado em 05 de Cultural, 9. Cultura
maio de 1991,
Popular,
vinculado ao
Movimento
Tradicionalista
Gaúcho. Possui
patronagem, 04
invernadas
artísticas, prendado
e invernada
campeira.
Sua sede está
localizada no
interior do
município, na
localidade da Vila
Betânia, interligada
a BR 287.

Espaço para festas
e eventos
inaugurado em
julho de 2016.
Referência em
Santiago e região,
especializado em
organização de
festas, decoração,
buffet e serviços.
Durante o período
de pandemia
realizou lives
musicais e
beneficentes.

20. Outro segmento Produção de
cultural. Qual?,
Eventos e Espaço de
Diversão

88.914.056/000100

Associação dos
Funcionários
Municipais de
Santiago

DT Quero-Quero

Não

Fundado a mais de 9. Cultura Popular, Tradicionalismo
33 anos, vinculado 20. Outro segmento
ao Departamento
cultural. Qual?,
Tradicionalista da
Associação dos
Funcionários
Municipais de
Santiago. Possui
sede própria, com
salão de baile,
cancha de bocha,
campo de futebol e
área de lazer.
Desenvolve
atividades
associativas ligadas
à cultura e à arte,
com foco na cultura
gaúcha e no
tradicionalismo.

04.783.752/000127

Gilmar Caetano
Rocha

GL PROART

Não

A empresa
3. Artes da Dança,
GLPROART através
de Gilmar Caetano
Rocha está vigente
desde 2001, tendo
seu foco na arte da
dança, através das
composições
coreográficas e
trabalho com
expressão corporal,
atuando dentro das
entidades
tradicionalistas,
Centros de
Tradições Gaúchas
e Grupos Folclóricos
de todo Brasil,. A
construção de
montagem deste
trabalho se dá
dentro da empresa
e logo após, através
do coreógrafo
Gilmar Caetano
Rocha, chega as
empresas
contratantes. No
ano de 2019 esta
empresa atuou em
mais de 70
trabalhos
coreográficos em
diferentes estados
deste país, no
entanto com a
pandemia as datas
fixadas para 2020

92.456.128/000182

Associação dos
Moradores da Vila
Itú

Biblioteca
Comunitária Um
Caminho para a
Leitura

Não

Criado para ser um 15. Literatura,
espaço de incentivo
à leitura e acesso
ao livro para a
comunidade do
bairro. Funcionando
junto a sede da
Associação dos
Moradores, possui
sistema de
empréstimo de
obras, através de
dias e horários
definidos.
Desenvolve projetos
e ações literárias,
como formação
para contadores de
histórias, saraus e
recreação infantil.
O Espaço faz parte
do Departamento
de Eventos da
referida Associação.

03.414.799/000150

OS MATEADORES
PRODUÇOES
ARTISTICAS LTDA

OS MATEADORES

Não

Os Mateadores
18. Música,
possuem uma
discografia
composta de 20
trabalhos musicais,
duas coletâneas dos
grandes sucessos e
3 DVD’s. Grupo foi
fundado em 1980,
em Jaguari - RS
distrito de Nova
Esperança, hoje
município, com o
nome OS
CORINGAS DO RIO
GRANDE, e em
Outubro de 1985
em função de
gravarmos o
primeiro LP, e já
existir outro grupo
com o mesmo
nome, alteramos
então para OS
MATEADORES. No
decorrer da carreia
Os Mateadores
tornaram-se
conhecidos por
adotarem estilo
próprio em
animação de
fandangos e festas.
A marca "Os
Mateadores"
ganhou força
através de um
trabalho sério, de

Carolina Dal Molim da Luz CPF:
03097906037
Dulcineia Dal Molim da Luz CPF:
90500385068
Carlos Fabiano Mulazzani da Luz CPF:
09335902004

Piquete
Piquete
Tradicionalista
Tradicionalista
Irmãos Sagrilo
Irmãos Sagrilo
CNPJ:
10.345.005/0001-00

Não

Somos um espaço
tradicionalista filiado
ao Movimento
Tradicionalista
Gaucho (MTG),
situada em uma
área rural, onde
recebe a sociedade
em geral e suas
adjacências,
atualmente
possuímos 5
invernadas: PréMirim, Mirim,
Juvenil, Adulta e
Veterana, onde
engloba pessoas da
comunidade, nossa
gestão de prendas e
peões representam
nossa entidade em
congressos
regionais e
estaduais,
promovendo
projetos como o
MTG vai a escola, e
a escola vai ao
CTG. Realizamos
jantares e bailes
para associados e a
comunidade, além
de projetos sociais,
como doação de
alimentos,
agasalhos e
mascaras em tempo
de pandemia.

1. Patrimônio
Cultural, 3. Artes da
Dança, 10. Cultura
de Povos
Originários e
Tradicionais, 14.
Cultura Alimentar
(Gastronomia), 18.
Música,

25.901.910/000176

Casa da Arte
Santiago

Casa da Arte
Santiago

Não

Fundado em
6. Artesanato,
25/08/2016 com
produtos artesanais
totalmente
fabricados pelas
associadas. Na
sequência foi
realizado diversos
lançamentos de
livros de escritores
locais e fabricado
coleções com temas
literários como
forma de
homenageá-los.
Bem como a
parceria e a
realização de
projetos culturais
como "Festilobato e
Amigos da
Biblioteca".
Atualmente o
espaço conta com
quatro (04)
associadas.

25.901.910/000176

Casa da Arte
Santiago

Casa da Arte
Santiago

Não

Foi inaugurado em 6. Artesanato,
25/08/2016, com
produtos artesanais
totalmente
fabricados pelo
grupo de
associados, na
sequência foi
realizado
lançamentos de
livros de escritores
locais e fabricado
coleções com os
temas literários.
Também, o espaço
é parceiro no
lançamento e
realização de
projetos culturais
como a "Festilobato
- Amigos da
Biblioteca".
Atualmente o
espaço conta com
quatro (04)
associados do
segmento do
artesanato.

Dulcineia Dal Molim da Luz CPF:
90500385068
Carlos Fabiano Mulazzani da Luz CPF:
89335902004
Carolina Dal Molim da Luz CPF:
03097906037
Bruno Fraga Meurer CPF:
03691210074
Geni Perlim Bolzan CPF: 31785743015

Piquete
Piquete
Tradicionalista
Tradicionalista
Irmãos Sagrilo
Irmãos Sagrilo
CNPJ:
10.345.005/0001-00

Não

Somos uma
entidade
tradicionalista,
possuímos 5
invernadas: PréMirim, Mirim,
Juvenil, Adulta e
Veterana,
promovemos
jantares e bailes
para a sociedade e
associados,
participamos de
eventos culturais
regionais e
estaduais como,
ENART, JuvENART,
FestMIRIM,
congressos e
encontros de
prendas e peões,
realizamos tarefas
sociais como: O
natal do bem,
doação de
alimentos e
agasalhos entre
outros.

3. Artes da Dança, Entidade
10. Cultura de
Tradicionalista
Povos Originários e
Tradicionais, 14.
Cultura Alimentar
(Gastronomia), 18.
Música, 20. Outro
segmento cultural.
Qual?,

08.218.193/000163

João Carlos de
Campos Ramos &
Cia Ltda

Instituto de Danças Não
Ritmus

O Instituto de
3. Artes da Dança,
Danças Ritmus é
uma escola de
dança localizada na
cidade de
Santiago/RS,
fundada em 27 de
março de 2015.
Trabalhando com
aulas de dança de
diferentes ritmos,
além de organizar
coreografias para
apresentações em
eventos, concursos
e festivais, tanto no
Estado do RS, em
outros estados e
países vizinhos.
Também é
promotor do
Santiago
Latinoamericano de
Danças "Santiago
também Dança"
que está na 13ª
edição.

19.921.937/000128

Freitas, Santos e Cia Bate Palma
Ltda

Não

87.678.231/000137

Clube São Vicente

Sim

Clube São Vicente

O espaço existe
20. Outro segmento Produção de
desde 2014 tendo o cultural. Qual?,
Eventos e Espaço de
objetivo de
Diversão
proporcionar
recreação infantil,
espaço para festas
e eventos.

Piquete
Tradicionalista
Costaneira
Cancha de Bocha

A entidade existe
9. Cultura Popular,
desde 04 de março
de 1952, sempre
promovendo
atividades culturais
e de lazer a
comunidade.

89.914.386/000150

Centro de Tradições CTG Coxilha Ronda Sim
Gaúchas Coxilha de
Ronda

29.491.403/000162

Cátia Angelo Rorato Fantasy Fest

Não

Sede Campeira
Antônio Vivaldino
Bonotto

Fundado em 25 de 1. Patrimônio
setembro de 1957, Cultural, 9. Cultura
com o objetivo de Popular,
cultuar e manter as
tradições do Rio
Grande do Sul.
Através de danças
tradicionais, provas
campeiras, artísticas
e bailes. Mantém
permanente grupos
de danças divididos
nas categorias prémirim, mirim,
juvenil e adulta.

A Fantasy Fest atua 20. Outro segmento
na cidade de
cultural. Qual?,
Santiago a dois
anos,prestamos
serviços de locação
de decorações para
eventos(casamentos
, formaturas,15
anos e festas
infantis)locação de
jogos e brinquedos
infláveis,utensílios
domésticos para
buffes,moveis para
eventos e serviços
de decorações.

Locação de
moveis,materiais,ins
trumentos musicais
e utensílios para
eventos.

04.022.359/000110

CTG GN Os
tropeiros

CTG GRUPO
NATIVISTA OS
TROPEIROS

Não

fundado em 1954,
exerce função
cultural no
município voltado
para eventos da
manutenção da
cultura gaúcha

1. Patrimônio
Cultural, 3. Artes da
Dança,

12.188.531/000139

Juarez Girelli

Sebo Santiago

Não

Sebo de comércio
15. Literatura,
de livros novos e
usados, em uma
banca localizada na
Praça Frankilin Frota
em Santiago, RS.
Atua desde 2010,
participando
anualmente da
Feira do Livro e
demais atividades
culturais e literárias,
além de funcionar
de segunda a
sábado.

12.188.531/000139

Juarez Girelli

Sebo Santiago

Não

O espaço cultural
15. Literatura,
Sebo Santiago está
em atividade desde
o ano de 2010,
localizado em uma
banca junto a Praça
Frankilin Frota na
cidade de
Santiago/RS. Tem
como principal
atividade o
comércio de livros
novos e usados.

Tipo de
equipamento
cultural

6. Escolas de
capoeira

Outros
equipamentos
culturais

E-mail do
Telefone fixo
Links (site,
espaço cultural ou celular do
blog, Youtube,
espaço cultural Twitter,
Facebook,
Instagram)

Enquadramento Telefone fixo
do espaço
ou celular (2)
cultural nos
incisos do art.
8º da Lei
14.017/2020

Faturamento / Despesa com
receita do
locação de
espaço cultural espaço
referente a
2019

noitesdeoutrosdias
@hotmail.com

3. III – escolas de
mu´sica, de
capoeira e de artes
e estu´dios,
companhias e
escolas de danc¸a

2. R$ 0,01 a R$
60.000,00

(55) 999414922

https://www.facebo
ok.com/abayomicap
oeiraemusica
https://www.instagr
am.com/abayomicc
m/
https://www.youtub
e.com/user/NoitesD
eOutrosDias

(55) 999414922

1.400,00

Despesa
mensal com
financiamento
do espaço

18. Espaços de
povos e
comunidades
tradicionais

daiadma@hotmail.c (55) 32511586
om

https://www.facebo 12. XII – espac¸os
ok.com/permalink.p de povos e
hp?story_fbid=3457 comunidades
107584327404&id= tradicionais
725425134162343
https://www.facebo
ok.com/media/set/?
set=a.37247523624
6517&type=3
https://www.facebo
ok.com/permalink.p
hp?story_fbid=7861
15158093340&id=7
25425134162343
https://www.facebo
ok.com/permalink.p
hp?story_fbid=7807
39681964221&id=7
25425134162343
https://www.facebo
ok.com/725425134
162343/posts/2068
255913212585/?sfn
sn=wiwspmo&extid
=wsXsQTs9KaAgNei
I
https://m.facebook.
com/story.php?story
_fbid=53255514359
5629&id=37738189
2446289&sfnsn=wi
wspmo&extid=NVf1
ZoxGGXHeQvgv
https://www.facebo
ok.com/CentroEsp%C3%ADrita-deUmbandaS%C3%A3o-Jorge-

(55) 991103113

2. R$ 0,01 a R$
60.000,00

6. Escolas de
capoeira

serginhocdo@gmail. (55) 996575606
com

https://www.facebo
ok.com/CDOArteMul
eque/
http://esportesantia
go.blogspot.com/20
11/09/2-festival-decapoeira-artemuleque.html
https://expressoilust
rado.com.br/destaq
ues/jovenscapoeiristasaprendem-oscuidados-com-asaude-bucal
https://www.eventy
as.com/BR/Santiago
/987505468001307/
Cord%C3%A3o-deOuro---ArteMuleque
https://www.youtub
e.com/watch?v=a7_
M8v3gS7s
https://www.youtub
e.com/watch?v=6sI
Pv_8OBz8
https://www.youtub
e.com/watch?v=d1
CYN6__4Uc
https://www.youtub
e.com/watch?v=xLS
Ocus8aG8

3. III – escolas de
mu´sica, de
capoeira e de artes
e estu´dios,
companhias e
escolas de danc¸a

(55) 996575606

2. R$ 0,01 a R$
60.000,00

8. Circos

aterapiadoriso@hot (55) 999849401
mail.com

https://www.youtub 4. IV – circos
e.com/watch?v=OL
7stSvuaj0
https://novapauta.c
om/2020/08/hojetem-teatro-infantilcom-a-turma-doserelepe.html
https://novapauta.c
om/2020/01/202001-muita-chuva-evento-emuruguaiana.html
https://novapauta.c
om/2018/08/serelep
e-e-mulitajuntos.html
https://novapauta.c
om/2017/03/serelep
e-apresenta-hojepeca-o-cuiudo.html
https://novapauta.c
om/2017/01/vamosrir-com-oserelepe.html
https://expressoilust
rado.com.br/destaq
ues/serelepe-trazalegria-para-todasas-idades
https://www.youtub
e.com/channel/UCq
HMioYGADzMORhAr
3PXrNw
https://www.youtub
e.com/watch?v=uW
h9L_XbxGg

(55) 999849401

2. R$ 0,01 a R$
60.000,00

1. Pontos e pontões
de cultura

projetotaifasantiago (55) 32518217
@gmail.com

https://www.facebo 1. I – pontos e
(55) 999510109
ok.com/ProjetoTAIF ponto~es de cultura
A/

2. R$ 0,01 a R$
60.000,00

7. Companhias e
escolas de dança

bvsescoladedanca@ (55) 32518942
gmail.com

https://www.youtub
e.com/channel/UC8
4zKHMy7Q7UEOsvXTKgn
Q
https://balletspagno
lo.com/
https://www.instagr
am.com/balletvivian
espagnolo/?hl=pt-br
https://www.facebo
ok.com/corpus.ciad
edanca

3. III – escolas de
mu´sica, de
capoeira e de artes
e estu´dios,
companhias e
escolas de danc¸a

(55) 996766406

2. R$ 0,01 a R$
60.000,00

11. CTG - Centro de
Tradições Gaúchas

ctgrincaodopicapau
@gmail.com

(55) 984191614

https://www.youtub
e.com/watch?v=RTI
VvYrkvRM&feature=
youtu.be
https://www.youtub
e.com/watch?v=8tK
1y2jKLJU&feature=
youtu.be
https://www.youtub
e.com/watch?v=d2
TAlHZ1XkA&feature
=youtu.be
https://www.youtub
e.com/watch?v=wjC
IgO8Ld2Y&feature=
youtu.be
https://www.youtub
e.com/watch?v=brh
xWA4VenY&feature
=youtu.be

6. VI – centros
(55) 984191614
culturais, casas de
cultura e centros de
tradic¸a~o regionais

2. R$ 0,01 a R$
60.000,00

23. Empresas de
diversões e
produção de
espetáculos

peps_place@yahoo. (55) 996276236
com

https://www.youtub
e.com/watch?v=3ac
VYFpnxdQ
https://www.youtub
e.com/watch?v=2ea
yswDcUeU&t=2s
https://expressoilust
rado.com.br/destaq
ues/o-presente-dodia-da-crianca-veioantecipado-paraeles
https://www.youtub
e.com/watch?v=KRl
kdcocLJE
https://m.facebook.
com/pepsplacebrasil
/?locale2=pt_BR#=
@peps_place

16. XVI – empresas (55) 997098548
de diversa~o e
produc¸a~o de
espeta´culos

3. R$ 60.000,01 a
R$ 80.000,00

8.000,00

11. CTG - Centro de
Tradições Gaúchas

luisclaudiolacerda19 (55) 996345541
6@gmail.com

https://www.facebo
ok.com/Ctg-QueroQuero-AFMS1461528774138041
/

6. VI – centros
(55) 996345541
culturais, casas de
cultura e centros de
tradic¸a~o regionais

3. R$ 60.000,01 a
R$ 80.000,00

7. Companhias e
escolas de dança

gilmarc.rocha@hotm (55) 999228459
ail.com

https://gilmarcrocha
.wixsite.com/websit
e
https://www.instagr
am.com/gilmarc.roc
ha/
https://www.facebo
ok.com/caetanoroch
a/

3. III – escolas de
mu´sica, de
capoeira e de artes
e estu´dios,
companhias e
escolas de danc¸a

(55) 999228459

3. R$ 60.000,01 a
R$ 80.000,00

500,00

14. Bibliotecas
comunitárias

umcaminhoparaleitu (55) 999371227
ra2019@gmail.com

https://www.radios 8. VIII – bibliotecas (55) 999511161
antiago.com.br/gera comunita´rias
l/bibliotecacomunitria-umespao-para-a-leiturano-bairro-itu
https://www.facebo
ok.com/umcaminho
paraleitura2019/
https://www.radios
antiago.com.br/gera
l/pegue-seu-livro-nabibliotecacomunitria-do-bairroitu-um-caminhopara-a-leitura

2. R$ 0,01 a R$
60.000,00

4. Estúdio de
música e/ou
produtora de
música

betofrizzo1960@gm (55) 999268834
ail.com

Site:
www.osmateadores
.com.br
Face: Os
Mateadores
Instagran:
@osmateadores
You Tube:
osmateadorestv

16. XVI – empresas (55) 999268834
de diversa~o e
produc¸a~o de
espeta´culos

6. Acima de R$
120.000,00

11. CTG - Centro de
Tradições Gaúchas

Caroolluuz@gmail.c (55) 32517999
om

https://www.facebo 6. VI – centros
(55) 991089608
ok.com/irmaos.sagri culturais, casas de
lo/
cultura e centros de
tradic¸a~o regionais

2. R$ 0,01 a R$
60.000,00

29. Ateliês de
artesanato

cristinapintoartesa@ (55) 996281226
gmail.com

https://expressoilust 19. XIX – atelie^s
(55) 981047971
rado.com.br/santiag de pintura, moda,
o/santiago-ganhara- design e artesanato
a-casa-da-arte
https://www.instagr
am.com/casadaarte
santiago/?hl=pt-br
https://www.facebo
ok.com/casadaartes
antiago

5. R$ 100.000,01 a 1.438,95
R$ 120.000,00

29. Ateliês de
artesanato

cristinapintoartesa@ (55) 996281226
gmail.com

https://www.facebo 19. XIX – atelie^s
(55) 981047971
ok.com/casadaartes de pintura, moda,
antiago
design e artesanato
https://www.instagr
am.com/casadaarte
santiago/?hl=pt-br
http://www.cessantiago.com.br/blo
g/casa-da-artesantiago
https://expressoilust
rado.com.br/santiag
o/santiago-ganharaa-casa-da-arte

5. R$ 100.000,01 a 1.438,95
R$ 120.000,00

11. CTG - Centro de
Tradições Gaúchas

dulcineiadalmolim@ (55) 991089608
gmail.com

https://www.facebo 6. VI – centros
(55) 32517999
ok.com/irmaos.sagri culturais, casas de
lo/
cultura e centros de
tradic¸a~o regionais

2. R$ 0,01 a R$
60.000,00

7. Companhias e
escolas de dança

ritmus_ist.danca@h (55) 999947020
otmail.com

https://www.youtub 3. III – escolas de
e.com/watch?v=Btb mu´sica, de
cMC8JGbg
capoeira e de artes
http://www.radiosa e estu´dios,
ntiago.com.br/geral/ companhias e
danarinos-deescolas de danc¸a
santiagoconquistarampremiao-em-festivalde-dana-naargentina
https://www.facebo
ok.com/pages/Instit
uto-DeDan%C3%A7aRitmus/6692388032
07886?eid=ARB7K7
rvveNOjzfXgjctP_On
nsFVs4d3FRcdny3V
QLe9oS1ENEvWnvt
08Dz2REg6IkppKMY
gbJmxNhaI&hc_ref
=ARSOIBme83SBra
kA6WDy8Jk_fP4SYjJ
Rb9o-nqc1re-y1YvEStgOFi2tnqXpIu2zo
Q&ref=nf_target&fr
ef=tag

(55) 999631514

2. R$ 0,01 a R$
60.000,00

600,00

23. Empresas de
diversões e
produção de
espetáculos

dorivaldefreitas@gm (55) 984779313
ail.com

https://www.facebo
ok.com/batepalmae
ventos/?ref=page_i
nternal
https://www.instagr
am.com/batepalmas
antiago/?hl=pt-br

16. XVI – empresas (55) 984779313
de diversa~o e
produc¸a~o de
espeta´culos

2. R$ 0,01 a R$
60.000,00

32. Espaços de
apresentação
musical

sisti123luiz@gmail.c (55) 991416284
om

https://www.youtub
e.com/watch?v=rlqk
9D-m99g
https://www.youtub
e.com/watch?v=pU
NWb0fdSJw

6. VI – centros
(55) 991416284
culturais, casas de
cultura e centros de
tradic¸a~o regionais

6. Acima de R$
120.000,00

11. CTG - Centro de
Tradições Gaúchas

ctgcoxilhaderonda@ (55) 32514555
gmail.com

https://www.youtub 6. VI – centros
(55) 984046723
e.com/watch?v=Tn culturais, casas de
MMbIojLyo
cultura e centros de
tradic¸a~o regionais
https://www.youtub
e.com/watch?v=r7D
H0rAEm94

6. Acima de R$
120.000,00

https://www.youtub
e.com/watch?v=P4y
SEtx2vrk
https://www.youtub
e.com/watch?v=0Ur
ek86i_ZY

35. Outros espaços Festas e eventos
e atividades
infantis
artísticas e culturais
(Quais?)

fantasy_fest@hotma (55) 992042659
il.com

https://www.facebo 16. XVI – empresas (55) 992042659
ok.com/fantasyfests de diversa~o e
antiago
produc¸a~o de
espeta´culos

3. R$ 60.000,01 a
R$ 80.000,00

3.000,00

11. CTG - Centro de
Tradições Gaúchas

catitapsico@gmail.c (55) 996414590
om

https://www.facebo
ok.com/profile.php?i
d=10000991612398
9
https://www.youtub
e.com/watch?v=vim2AjE30U

22. Livrarias,
editoras e sebos

sebodojuarez@gmai (55) 999124085
l.com

https://novapauta.c 15. XV – livrarias,
om/2015/02/bons- editoras e sebos
livros-e-raridadesao-alcance-da.html
https://local.infobel.
br.com/BR1138096
43/juarez_girellisantiago.html
http://jardimdezym
m.blogspot.com/20
09/09/o-meninojuarez-girelli.html
http://cnpj.info/Juar
ez-Girelli

6. VI – centros
(55) 996414590
culturais, casas de
cultura e centros de
tradic¸a~o regionais

(55) 999124085

6. Acima de R$
120.000,00

2. R$ 0,01 a R$
60.000,00

22. Livrarias,
editoras e sebos

sebodojuarez@gmai (55) 999124085
l.com

https://novapauta.c 15. XV – livrarias,
om/2015/02/bons- editoras e sebos
livros-e-raridadesao-alcance-da.html
https://www.solutu
do.com.br/empresa
s/rs/santiago/livraria
s/juarez-girelli9181088
http://jardimdezym
m.blogspot.com/20
09/09/o-meninojuarez-girelli.html

(55) 999124085

2. R$ 0,01 a R$
60.000,00

Despesa do
espaço com
energia nos
últimos 4
meses de 2019

Nº de contrato
com a
companhia
fornecedora de
energia elétrica

Despesa do
espaço com
água nos
últimos 4 meses
de 2019

Nº da matrícula Despesa do
com a empresa espaço com
de
IPTU 2020
abastecimento
de água

Inscrição
imobiliária

Funcionários
contratados
pelo espaço
cultural

Comunidade
tradicional

149,56

3092192342

145,67

19048556

5233

1. Não tenho
funcionário

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

526,39

Outra
comunidade
tradicional

Acessibilidade
do espaço
cultural

1. Não possui
acessibilidade,

9. Povos de
Terreiro,

1. Não possui
acessibilidade,

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

752,72

110001921448

196,16

00989157000191

0

0

5. 04 funcionários

6. Comunidades
Rurais,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

624,75

3092208599

281,57

19140819

310,71

965797

1. Não tenho
funcionário

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

881,47

3092986610

173,50

00000

0,00

0,00

1. Não tenho
funcionário

6. Comunidades
Rurais,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

1.561,59

3092190928

2.025,37

19982283

2.600,00

10965

1. Não tenho
funcionário

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

4.763,59

3092457493

4.869,37

19043104

0,00

103394

1. Não tenho
funcionário

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

745,07

110011798894

690,68

0001907192-2

0

alugado
verbalmente

1. Não tenho
funcionário

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

1. Não possui
acessibilidade,

259,22

3095287854

207,40

19096771

0,00

18117

1. Não tenho
funcionário

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

600,00

110012955268

369,00

1903788-0 - CÓD
IMOVEL

0

0

6. Acima de 05
funcionários

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

1. Não possui
acessibilidade,

10. Outra
Toda a comunidade 2. Espaço adaptado
comunidade
que desejar
para pessoas com
tradicional (Qual?) , frequentar.
mobilidade
reduzida,

278,64

3095186897

118,91

19019858

1.338,90

524

1. Não tenho
funcionário

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

1. Não possui
acessibilidade,

278,64

3095186897

118,31

19019858

1.338,90

524

1. Não tenho
funcionário

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

1. Não possui
acessibilidade,

10. Outra
Comunidade em
comunidade
geral
tradicional (Qual?) ,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

390,41

3092207078

719,63

19052790

0,00

5207

1. Não tenho
funcionário

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

1. Não possui
acessibilidade,

1.229,84

3092205674

663,49

19057814

1.307,33

19283

1. Não tenho
funcionário

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

3.505,25

3092189311

1.875,29

19098413

0

não tem

1. Não tenho
funcionário

6. Comunidades
Rurais,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

15.338,64

3092161513
3092745811
3095639000
3092209366

7.753,55

19132220

1.049,60

9607

6. Acima de 05
funcionários

6. Comunidades
Rurais,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

3.388,72

110006667931

387,62

1901827-4

2.100,16

incrição 17529 e
inscrição 27175
subsolo

1. Não tenho
funcionário

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida, 3. Espaço
adaptado para
pessoas com
deficiência visual,

6.326,47

110000722735

2.821,41

0000100019040865 414,28
2022008

101591

2. 01 funcionário

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

1. Não tenho
funcionário

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

1. Não tenho
funcionário

1. Não atendo a
nenhuma
comunidade
tradicional,

2. Espaço adaptado
para pessoas com
mobilidade
reduzida,

Possui conta
bancária?

Nome do banco Número da
agência

Número da
conta

Sim

Sicredi

58672-2

0437

Número de
operação (se
houver)

Declaração 1

Declaração 2

Declaração 3

Declaração 4

Declaração 5

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

0437

444871

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Não

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Caixa Econômica

0522

66250-0

013

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Banco Cooperativo
Sicredi - 748

0437

49953-6

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Banrisul

0360

06091329-01

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Sicredi

0437

03364-4

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Sicredi

0437

39183-2

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Sicredi

0437

59538-1

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Caixa Econômica
Federal

0503

2341-7

003

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Não

não

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

SICREDI (748)

0437

88773

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Sicredi

0437

08739-4

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Banrisul

0360

06080877-08

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Banrisul

0360

06080877-08

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Sicredi

0437

08739-4

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Sicredi

0437

08803-0

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Sicredi

0437

65239-3

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Banrisul

0360

0607281004

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Sicredi

0437

094870

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

0748-Sicredi

0437

481840

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

sicredi vale do
jaguari

0437

037177

Sim

Caixa

0503

00028161-8

013

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Sim

Caixa

0503

00028161-8

013

1ª: DECLARO que a
Entidade/Coletivo
tem finalidade
Cultural e teve suas
atividades
interrompidas em
decorrência das
medidas de
isolamento social
devido à pandemia
COVID 19,
conforme dispõe o
Inciso II do artigo
2º da Lei
14.017/2020.

2º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO foi criado ou
esta´ vinculado à
administração
pública de qualquer
esfera, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

3º: DECLARO que o
Espaço Cultural NÃO
esta´ vinculado às
fundações,
institutos ou
instituições criados
ou mantidos por
grupos de
empresas, conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

4º: DECLARO que o
Espaço Cultural
NÃO e´ gerido
pelos serviços
sociais do Sistema S
(Sescoop, Sesi,
Senai, Sesc, Senac,
Sest, Senat e
Senar), conforme
vedação prevista no
§ Único do Art. 8º
da Lei 14.017/2020.

5º: DECLARO que
sou responsável
pela gestão do
Espaço Cultural e
que solicitei apenas
este benefício, em
todo território
nacional, sem
recebimento
cumulativo,
conforme vedação
prevista no § 3º do
artigo 7º da Lei
14.017/2020.

Declaração 6

Declaração 7

Declaração 8

Declaração 9

6º: Estou ciente que
devo apresentar
Prestação de
Contas, até 120
(cento e vinte) dias
após o recebimento
da última parcela do
subsídio, nos termos
do Art. 10 da Lei
14.017/2020.

7º: Estou ciente
que deverei realizar
contrapartida
destinada,
prioritariamente, a
estudantes de
escolas públicas e
em espaços
públicos da
comunidade ao qual
pertenço, de forma
gratuita e pactuada
com o Poder
Público, conforme
determina o Art. 9º
da Lei 14.017/2020.

8º: Estou ciente e
autorizo o acesso e
uso dos meus
dados para
validação das
informações
apresentadas neste
cadastro, bem como
atestar o
atendimento aos
critérios para o
recebimento do
Subsídio.

9º: Estou ciente
que, caso as
informações e os
documentos por
mim apresentados
neste cadastro
sejam legalmente
falsos, responderei
processo por ter
incorrido em crimes
previstos nos
artigos 171 e 299
do Decreto Lei nº
2.848, de 07 de
dezembro de 1940
(Código Penal) e
que estarei sujeito a
sanções penais sem
prejuízo de medidas
administrativas e
outras.

6º: Estou ciente que
devo apresentar
Prestação de
Contas, até 120
(cento e vinte) dias
após o recebimento
da última parcela do
subsídio, nos termos
do Art. 10 da Lei
14.017/2020.

7º: Estou ciente
que deverei realizar
contrapartida
destinada,
prioritariamente, a
estudantes de
escolas públicas e
em espaços
públicos da
comunidade ao qual
pertenço, de forma
gratuita e pactuada
com o Poder
Público, conforme
determina o Art. 9º
da Lei 14.017/2020.

8º: Estou ciente e
autorizo o acesso e
uso dos meus
dados para
validação das
informações
apresentadas neste
cadastro, bem como
atestar o
atendimento aos
critérios para o
recebimento do
Subsídio.

9º: Estou ciente
que, caso as
informações e os
documentos por
mim apresentados
neste cadastro
sejam legalmente
falsos, responderei
processo por ter
incorrido em crimes
previstos nos
artigos 171 e 299
do Decreto Lei nº
2.848, de 07 de
dezembro de 1940
(Código Penal) e
que estarei sujeito a
sanções penais sem
prejuízo de medidas
administrativas e
outras.

6º: Estou ciente que
devo apresentar
Prestação de
Contas, até 120
(cento e vinte) dias
após o recebimento
da última parcela do
subsídio, nos termos
do Art. 10 da Lei
14.017/2020.

7º: Estou ciente
que deverei realizar
contrapartida
destinada,
prioritariamente, a
estudantes de
escolas públicas e
em espaços
públicos da
comunidade ao qual
pertenço, de forma
gratuita e pactuada
com o Poder
Público, conforme
determina o Art. 9º
da Lei 14.017/2020.

8º: Estou ciente e
autorizo o acesso e
uso dos meus
dados para
validação das
informações
apresentadas neste
cadastro, bem como
atestar o
atendimento aos
critérios para o
recebimento do
Subsídio.

9º: Estou ciente
que, caso as
informações e os
documentos por
mim apresentados
neste cadastro
sejam legalmente
falsos, responderei
processo por ter
incorrido em crimes
previstos nos
artigos 171 e 299
do Decreto Lei nº
2.848, de 07 de
dezembro de 1940
(Código Penal) e
que estarei sujeito a
sanções penais sem
prejuízo de medidas
administrativas e
outras.

6º: Estou ciente que
devo apresentar
Prestação de
Contas, até 120
(cento e vinte) dias
após o recebimento
da última parcela do
subsídio, nos termos
do Art. 10 da Lei
14.017/2020.

7º: Estou ciente
que deverei realizar
contrapartida
destinada,
prioritariamente, a
estudantes de
escolas públicas e
em espaços
públicos da
comunidade ao qual
pertenço, de forma
gratuita e pactuada
com o Poder
Público, conforme
determina o Art. 9º
da Lei 14.017/2020.

8º: Estou ciente e
autorizo o acesso e
uso dos meus
dados para
validação das
informações
apresentadas neste
cadastro, bem como
atestar o
atendimento aos
critérios para o
recebimento do
Subsídio.

9º: Estou ciente
que, caso as
informações e os
documentos por
mim apresentados
neste cadastro
sejam legalmente
falsos, responderei
processo por ter
incorrido em crimes
previstos nos
artigos 171 e 299
do Decreto Lei nº
2.848, de 07 de
dezembro de 1940
(Código Penal) e
que estarei sujeito a
sanções penais sem
prejuízo de medidas
administrativas e
outras.

6º: Estou ciente que
devo apresentar
Prestação de
Contas, até 120
(cento e vinte) dias
após o recebimento
da última parcela do
subsídio, nos termos
do Art. 10 da Lei
14.017/2020.

7º: Estou ciente
que deverei realizar
contrapartida
destinada,
prioritariamente, a
estudantes de
escolas públicas e
em espaços
públicos da
comunidade ao qual
pertenço, de forma
gratuita e pactuada
com o Poder
Público, conforme
determina o Art. 9º
da Lei 14.017/2020.

8º: Estou ciente e
autorizo o acesso e
uso dos meus
dados para
validação das
informações
apresentadas neste
cadastro, bem como
atestar o
atendimento aos
critérios para o
recebimento do
Subsídio.

9º: Estou ciente
que, caso as
informações e os
documentos por
mim apresentados
neste cadastro
sejam legalmente
falsos, responderei
processo por ter
incorrido em crimes
previstos nos
artigos 171 e 299
do Decreto Lei nº
2.848, de 07 de
dezembro de 1940
(Código Penal) e
que estarei sujeito a
sanções penais sem
prejuízo de medidas
administrativas e
outras.

6º: Estou ciente que
devo apresentar
Prestação de
Contas, até 120
(cento e vinte) dias
após o recebimento
da última parcela do
subsídio, nos termos
do Art. 10 da Lei
14.017/2020.

7º: Estou ciente
que deverei realizar
contrapartida
destinada,
prioritariamente, a
estudantes de
escolas públicas e
em espaços
públicos da
comunidade ao qual
pertenço, de forma
gratuita e pactuada
com o Poder
Público, conforme
determina o Art. 9º
da Lei 14.017/2020.

8º: Estou ciente e
autorizo o acesso e
uso dos meus
dados para
validação das
informações
apresentadas neste
cadastro, bem como
atestar o
atendimento aos
critérios para o
recebimento do
Subsídio.

9º: Estou ciente
que, caso as
informações e os
documentos por
mim apresentados
neste cadastro
sejam legalmente
falsos, responderei
processo por ter
incorrido em crimes
previstos nos
artigos 171 e 299
do Decreto Lei nº
2.848, de 07 de
dezembro de 1940
(Código Penal) e
que estarei sujeito a
sanções penais sem
prejuízo de medidas
administrativas e
outras.

6º: Estou ciente que
devo apresentar
Prestação de
Contas, até 120
(cento e vinte) dias
após o recebimento
da última parcela do
subsídio, nos termos
do Art. 10 da Lei
14.017/2020.

7º: Estou ciente
que deverei realizar
contrapartida
destinada,
prioritariamente, a
estudantes de
escolas públicas e
em espaços
públicos da
comunidade ao qual
pertenço, de forma
gratuita e pactuada
com o Poder
Público, conforme
determina o Art. 9º
da Lei 14.017/2020.

8º: Estou ciente e
autorizo o acesso e
uso dos meus
dados para
validação das
informações
apresentadas neste
cadastro, bem como
atestar o
atendimento aos
critérios para o
recebimento do
Subsídio.

9º: Estou ciente
que, caso as
informações e os
documentos por
mim apresentados
neste cadastro
sejam legalmente
falsos, responderei
processo por ter
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