
FORMULÁRIO E 
Emenda ao Anexo II da LOA 

(Inclusão de Subatividade ou Subprojeto) 

 

Câmara  Municipal
de Porto
Alegre

 
SEI N° 118.00467/2022-47 

PROC. Nº 0764/22 

PLE      Nº   030/22 

EMENDA Nº 422       

 
       

ANEXO II - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
 

 

Inclusão de Subprojeto ou de Subatividade 

TIPO DE EMENDA PARLAMENTAR:  IMPOSITIVA             NÃO IMPOSITIVA    

 

DESTINO DOS RECURSOS: 

 

Código e Nome do Órgão: 

  1000   SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E 

ECONOMIA CRIATIVA 

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

1000.1001.13.0392.0189 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

2421 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

Descentralização 

 

 

Descrição: repasse à Associação dos Componentes da Banda Marcial São João - ACOBAN, CNPJ nº 

05.072.899/0001-71, instituição com Título de Utilidade Pública, para que possam adquirir uniformes utilizados nas 

apresentações, nas quais, muitas delas, a banda representa a cidade de Porto Alegre, bem como em showa beneficien-

tes. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350  outras despesas correntes 

 Valor acrescentado: 

 

 80.000,00 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

recursos livres não vinculados 

Código de Classificação Econômica: 

            

 Valor acrescentado: 

 

       
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

Código de Classificação Econômica: 

            

 Valor acrescentado: 

 

       
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

Código de Classificação Econômica: 

            

 Valor acrescentado: 

 

       
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

 Total:      80.000,00 
 

 



 

 

1- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  2200   RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ 

PARLAMENTAR 

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

2200.2200.99.0999.9999 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

9996 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

RESERVA PARLAMENTAR 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação: Recursos Livres (não Vinculados) 

Código de Classificação Econômica: 

9999  Reserva de Contingência e Reserva do RPPS 

Valor retirado: 

80.000,00 

 

 

 

2- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            

Valor retirado: 

      

 

 

3- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais: 

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            

Valor retirado: 

      

 

 



 

4- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            

Valor retirado: 

     

 

 

5- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            

Valor retirado: 

      

 

 

JUSTIFICATIVA:  Repasse à Associação dos Componentes da Banda Marcial São João - ACOBAN,  para 

que possam adquirir uniformes utilizados nas apresentações e continuar representando a cidade de Porto 

Alegre em festivais municipais, estaduais e até mesmo internacionais, bem como realizar apresentações be-

neficientes na cidade de Porto Alegre 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

TANISE SABINO 

 
 

 



PLANO DE TRABALHO 
 
 
1 – IDENTIFICACAO DA EMENDA PARLAMENTAR (se for o caso) 
 
1.1 – Origem do recurso: Emenda Parlamentar – Câmara dos Vereadores 
1.2 – Vereadora: Tanise Sabino  
1.3 – Número: 
1.4 – Ano: 2022 
1.5 – Valor: R$ 80.000,00 
1.6 – Objeto: Aquisição e Confecção de Uniformes para Banda Marcial São João 

 
 
2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE 
 
Razão Social:Associação dos 
Componentes da Banda Marcial São 
João -ACOBAN 

CNPJ: 05.072.899/0001-71 

Endereço:Rua Barão de Cotegipe, 415 
Bairro São João 

Email: 
lhgasparetto@gmail.com 

Site: 
www.bandasaojoao.com.br 

Cidade: Porto Alegre UF:RS CEP:90540-020 51 33257200 
Conta Corrente: 60962-0 Banco:SICREDI Agência: 0116 
Nome do Representante Legal: Luciane Souza Gasparetto 
Identidade/Órgão Expedidor: RG /RS 
1040147801 

CPF:604851910 91 DDD/Telefone:51 
999124736 

Endereço:Rua Tiete, 190 - Canoas E-mail:lucianegasparetto@hotmail.com 
 
 
3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 
 
3.1 – Ano de fundação: ACOBAN fundada em 2001. A Banda Marcial São João foi 
fundada em 1960. 
3.2 – Foco de atuação: Cultura musical, arte, eventos, educação musical, 
Banda/Orquestra de sopros e percussão. 
3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos 
objeto deste Plano de Trabalho: 
 
ACOBAN, declarada entidade de Utilidade Pública, pela Lei Municipal nº 
11.777/2015. 
 
A Banda Marcial São João, fundada em 1960, mantida pela ACOBAN, é uma 
“raridade” no cenário da música popular instrumental, segmento de 
bandas/orquestras. Uma banda detentora de títulos municipais, estaduais, nacionais 
e prêmios internacionais. Atividades ininterruptas desde a fundação. A Banda 
multicampeã e declarada Banda de Ouro e Banda Hour Concurs do Rio Grande do 
Sul, pela Federação de Bandas deste Estado.  
Até dezembro de 2019 era conhecida como a “Banda do Colégio São João” 
(tradicional estabelecimento de ensino de Porto Alegre). Porém o Colégio desistiu 



de manter a banda e autorizou a demolição do prédio que a banda ocupava; bem 
como demitiu o maestro. Nenhum projeto novo foi apresentado à banda por parte da 
Direção do Colégio. Parecia ser o fim da banda mais premiada do RS.  
Eis que a SOGIPA, clube vizinho ao Colégio São João, localizada no mesmo Bairro 
São João, ofereceu a sua casa para que a Banda para lá fosse. Veio a pandemia e 
o projeto foi sendo construído, preparado. Mesmo à distância, o grupo de músicos, 
voluntários e abnegados, permaneceu unido. Gravamos diversos vídeos musicais e 
um documentário com mais de duas horas em comemoração aos 60 anos da 
Banda. Ninguém dispersou. Em maio de 2021, com muitos protocolos sanitários,  
começamos a ensaiar na Sogipa, onde permanecemos instalados.  
Isso só foi possível por causa da identidade e das raízes culturais da Banda São 
João, uma instituição consolidada.  Sua Associação de Componentes – ACOBAN-  
foi fundada em 2001. 
Uma história de superação diante de um cenário cultural bastante triste; pois as 
bandas estão acabando. Restam pequenas fanfarras que lutam para se manter e 
sobreviver.  
Bandas mudam vidas e unem destinos.  
 
 
No currículo da ACOBAN ,  constam parcerias e projetos, que já foram  firmadas e 
executadas no passado com a Prefeitura de Porto Alegre, como o projeto Pra ver a 
Banda Passar; Caminho do Gol (Copa do Mundo2014); Descida da Borges; 
Caminho dos Antiquários; Feira do Livro; eventos cívicos e religiosos da nossa 
cidade...também é comum ver a banda ocupar espaço em parques e praças da 
capital, sempre com livre acesso aos portoalegrenses.  A Banda sempre esteve e 
sempre estará à disposição do Poder Público e da comunidade.   
 
 
 
3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC:  O trabalho é 100%  realizado 
por voluntariado, sem remuneração.   

 
 
4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
4.1 – Identificação do objeto  
 
 
       Aquisição de uniformes para a Banda Marcial São João, conforme a seguir 
descrito: 
 
 

 1) 60 Túnicas vermelhas, com detalhes (punhos e gola) em azul marinho e 
dourado. Tecido profisional. Com forro interno.  

                        
 2) 60 calças azul ferrete. Com detalhes em vermelho e dourado. Tecido 

profissional.  
                       
 

 3) 60 pares de sapatos de couro. Azul marinho com detalhes em branco.  



                      
 4) 60 alamares de corda, branco. Servem como adereço complementar à 

túnica.  
                       

 5) Em caso de saldo remanescente, serão adquiridos botões sobressalentes, 
para túnicas.  

 
4.2 – Período de execução: Projeção estimada. Depende da liberação do 
recurso 
 O prazo para execução do projeto é de 90 dias. 
 
a) Início: Junho de 2023 
b) Término: Setembro de 2023 
 
4.3 – Justificativa: 
 
Este conjunto de uniformes elevará o nível de apresentações da Banda Marcial e 
Orquestra de Metais mantidas pela  beneficiária -ACOBAN; eis que o uniforme atual 
da banda foi confeccionado no ano de 2006 e não atende mais às necessidades da 
corporação.  
A Banda Marcial São João e sua Orquestra de Metais costumam representar Porto 
Alegre em eventos estaduais, nacionais e até mesmo internacionais. Trata-se de 
uma Banda/Orquestra reconhecida, sempre esperada e premiada nacionalmente. 
Uma referência nesse segmento da cultura popular. A Banda/Orquestra realiza, em 
média, 20 apresentações por ano; abrilhantando eventos culturais, esportivos, 
sociais, participa de festivais de bandas no interior do Estado, apoia iniciativas de 
filantropia de instituições como Rotary e Instituto do Cancer Infantil.  
O uniforme da banda tem origem na Banda dos Fuzileiros Navais da Marinha.  
 
 
4.4 – Descrição da realidade que será objeto da parceria e 
demonstração do nexo entre a realidade e as atividades ou projetos e 
metas a serem atingidas: 
 
A realidade é a de uma Banda/Orquestra com   62 anos de atividades ininterruptas, 
atuante e participativa no segmento cultural em que se insere. Com agenda de 
apresentações em diversos eventos culturais, cívicos, esportivos, sociais, 
beneficentes, em Porto Alegre e interior. Os uniformes são bens indispensáveis para 
manutenção das tradições da corporação e melhor performance estética/visual.  
 
4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: 
 
Os bens serão adquiridos levando-se em conta princípios básicos que norteiam a 
administração pública.   
 
*  O orçamento será elaborado em pesquisa de mercado, preferencialmente,  na 
região metropolitana de Porto Alegre, buscando a melhor  qualidade e preço  justo. 
Materias profissionais (tecido profissional santista ou similar). Sapatos em couro. 
 



*  Os uniformes, inclusive sapatos, serão de fabricação/confecção artesanal e 
especial, com fornecedores que possam fazer manutenções e reposições, sem 
descaracterizar o conjunto.  
 
*   Fornecedores que estejam regulares e emitentes de Nota Fiscal , nos termos da 
legislação vigente. Esses uniformes são especiais e sua confecção deve recair em 
alfaiataria especializada em uniformes militares. Esperiência comprovada no ramo 
 

• Atuação da ACOBAN, sua direção Técnica, na elaboração do projeto de 
uniforme, compra, fiscalização e aceitação dos itens adquiridos. 

 
• Responsáveis Técnicos:  

 
• Diretor Técnico Luis Henrique Gasparetto. Músico. Bacharel em Direito. 

Diretor Técnico da Banda.   
• Alfaiataria Militar contratada. Sapataria/Atelier especializado 
       

 
 
4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria:   
 
Os uniformes servirão à corporação musical beneficiada; por muitos anos (no 
mínimo por uma década). Confecção por empresas especializadas contratadas.  
 
 

 
 
5 – METAS A SEREM ATINGIDAS  
 
Metas a serem 
atingidas: 

Definição dos 
parâmetros a serem 
utilizados para aferição 
do cumprimento das 
metas 

Meios de verificação: 

I Elaboração do projeto do 
Uniforme, com definição 
dodesenho , modelo e cores. 
 
 
********************************* 
II - Elaboração do orçamento 
dos uniformes e definição 
dos materiais 
********************************* 
 
III Execução do projeto  
 
 
********************************* 
 
IV Confecção e entrega dos 
uniformes.  

Baseado nas cores e 
modelos tradicionais da 
Banda 
Origem é o uniforme dos 
fuzileiros navais da Marinha 
********************************* 
Pesquisa de mercado entre 
alfaiatarias militares 
especializadas 
********************************* 
 
Confecção de modelo piloto 
para aprovação.  
 
********************************* 
 
Acompanhamento da direção 
técnica da banda durante a 

Fotos, registros, e análise 
dos uniformes da banda ao 
longo dos anos 
 
 
********************************* 
Buscas e visitas in loco nos 
estabelecimentos 
 
********************************* 
 
Vistoria e análise 
 
 
********************************* 
 
Visitas in loco  
Observar a qualidade dos 



 
 
 
 
 
********************************* 
 
V Os mesmos 
procedimentos serão 
adotados para confecção 
dos sapatos 
 
********************************* 
VI Utilização dos uniformes 
por parte da Banda 

confecção dos uniformes. 
Controle de qualidade e dos 
materiais utilizados. 
 
********************************* 
 
 
 
 
 
 
********************************* 
Imediatamente após a 
entrega  

materiais e a fidedignidade 
do projeto.  
 
 
 
********************************* 
 
 
 
 
 
 
********************************* 
Apresentação especial para 
inauguração dos uniformes. 
Aberta ao público.  

 
 
6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
. 
 
 

Ativ. Descrição 
da 
atividade 

Mês 
junho 

Mêsjul Mês 
ago 

Mês 
set 

Mês  Mês  Mês  Mês  Mês  Mês  Mês  Mês  

I Projeto do 
uniforme 

15  
dias 

- - - - -  - - - - - 

II Elaboração 
do orça 
mento e 
escolha 
dos 
materiais 

15 
Dias 

           

III Projeto 
PIloto 

 10 
Dias 

          

IV 
 
 
 
 

V 

Confecção 
- Execução 
 
---------- 
Entrega 
e uso 

 
 
 
 

confec 
ção 
 

confec 
ção 

 
 
 
 
 
 
re 
ce 
bi 
men 
to 

        

 
 
 
7 – QUADRO RESUMO 
.  
 

Atividades Metas a serem 
atingidas 

Parâmetros de verificação 
quanto ao cumprimento da 

Prazo de atingimento 
da meta 



meta 
        Projeto 
concepção 
 
 conjuntos de 
uniformes, 
incluindo túnica, 
calça, sapato e 
alamar(adereço) 

Projeto (desenho e 
materiais) do 
Uniforme  
Definições e 
escolhas (design e 
materiais) 

Fotos e vídeos históricos da 
banda 
 
Desenhos 

 
 
 
 
15 dias 

Orçamento preço e qualidade mercado-pesquisa 15 dias 
 
Projeto Piloto 

manter padrão e 
tradição (cores e 
modelo); além de 
verificar a 
qualidade dos 
materiais  

fiscalização e visita técnica 
à alfaiataria e atelier 
 
aprovar o modelo piloto 

 
 
10 dias 

 
 
Execução 
 
 
 
 
 
 
Entrega  

Trabalho de 
alfaiataria 
especializada e 
atelier (sapatos e 
alamares) 
 
 
Receber os 
uniformes nas 
condições 
contratadas 

 
fiscalização e visita  técnica 
Vistoria in loco 
 
 
 
 
 
Verificar.controle de 
qualidade e observância ao 
projeto estabelecido 
(padrão e uniformidade) 

 
 
 
 
 
60 dias 

 
 
8 – PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA 
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
8.1 – RECEITAS 
 

Receitas Valor 
Emenda Parlamentar                       R$ 80.000,00 
...  

TOTAL  R$ 80.000.00 
 
8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor unidade 
Túnicas vermelhas , 
com detalhes (punhos e 
gola) em azul marinho e 
dourado.  

 
60 unidades 

R$ 800,00 
 
 

Subtotal:R$ 54.000,00 
Calças azul ferrete com 
detalhes em vermeho e 
dourado 

 
60 unidades 

R$ 200,00 
 

Subtotal:R$12.000,00 



 
Sapatos em couro azul 
marinho com branco 
 

 
60 unidades 

R$ 150,00 
 

Subtotal:R$ 9.000,00 

Alamares de corda. 
Branco. Adereço da 
túnica.  

 
60 unidades 

R$ 83,00 
 

Subtotal:R$ 4.980,00 
TOTAL              R$ 79.980,00  

 
 
9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 
 

Especificação Mes JUN Mes JUL Mes AGO Mes SET Mês 5 Mês 6 
1. 30% na 
contratação 

R$ 24.000,00      

2.  30% 
durante 
execução 

 R$ 24.000,00     

3. 40% na 
entrega dos 
uniformes 

   R$ 31.980,00   

       
       

TOTAL: R$ 79.980,00                                                                      R$ (...) 
 
 
 
 
 
Porto Alegre, 10 de Novembro de 2022. 
 
 
 
   Luciane Souza Gasparetto 
Diretora Presidente da ACOBAN 


