
Ata N° 03 da Comissão Técnica de Avaliação do Edital LAB 2021 – Lei Aldir 
Blanc, do Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste/SC 

Aos sete dias do mês de abril, na sala de reuniões do Instituto Cultural, estiveram presentes Everton Luiz 
Lovera – Agente Cultural II, matrícula 12/03; Rennã Higor Fedrigo, Agente Cultural III, matrícula 35/01 e; 
Roveli Bichels, Agente Cultural III, matrícula 45/01 , estes membros da Comissão Técnica de Avaliação 
da Lei Aldir Blanc, nomeados pela Portaria nº 27, de 27 de agosto de 2021, para cotejar as prestações de 
contas referente a execução das atividades selecionadas através do EDITAL DE SELEÇÃO DE 
PROPOSTAS Nº 01/2021 - FMC - LEI ALDIR BLANC. As prestações foram entregues ao Instituto Cultural 
dentro do prazo previsto estabelecido, considerando a data limite como 31 de março de 2022, podendo a 
CTA apenas estabelecer a avaliação na presente data.  

Ato contínuo a CTA passou a análise das prestações de contas referentes as apresentações musicais 
estabelecidas pelo edital de abertura para os dias 05/12; 10/12; 12/12; 19/12; 22/12 e 23/12 de 2021. Das 
12 (doze) vagas que somariam R$ 27.413,52, (vinte e sete mil quatrocentos e treze reais com cinquenta e 
dois centavos), sendo respectivamente R$ 2.284,46 (dois mil duzentos e oitenta e quatro reais com 
quarenta e seis centavos), estiveram inscritos apenas 10 atrações, totalizando o valor de R$ 22.844,60 
(vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais com sessenta centavos) despendidos para este 
seguimento, ficando cada prestação elencada abaixo: 

 A apresentação de Ederson Servelin aconteceu na Praça da Bandeira, no dia 05/12/2021 e foi 
acompanhado pelos servidores do Instituto Cultural de São Lourenço Everton Luiz Lovera e 
Claudemir Rodrigues. A prestação de contas foi entregue no dia 30/03/2022 e recebida pelo 
servidor Everton Luiz Lovera. Nela o referido apresentou o relatório preenchido, bem como as 
fotos de divulgação e de realização do evento. Não havia proposição de contrapartida na 
proposta inicial.  

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Ederson 
Servelin 

077.***.***-90 Apresentaçõe
s Musicais 

Apresentação Artística de 
Música Eletrônica 

Aprovado 

 

 A apresentação de Everton da Silva Motta aconteceu na Praça da Bandeira, no dia 10/12/2021. 
A prestação de contas foi entregue no dia 23/03/2022 e recebida pelo servidor Rennã Higor 
Fedrigo. Nela o referido apresentou o relatório preenchido, bem como as fotos de divulgação e 
de realização do evento. Foi entregue pendrive com fotos do evento. Quanto a contrapartida 
proposta, o proponente apresentou as fotos e demais comprovações relativas a sua realização, 
na APAE-SLO, conforme projeto apresentado. 

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Everton da 
Silva Motta 

102.***.***-08 Apresentaçõe
s Musicais 

Especial Sertanejo com 
Everton Motta 

Aprovado 

 

 A apresentação de Lucas Cardoso da Silva aconteceu na Praça da Bandeira, no dia 10/12/2021 
onde além da performence como Dj o proponente teve a participação do artista visual Galego 
desenvolvendo artes em grafite, integrando as duas linguagens artísticas. A prestação de contas 
foi entregue no dia 29/03/2022 e recebida pelo servidor Rennã Higor Fedrigo. Nela o referido 



apresentou o relatório preenchido, bem como as fotos de divulgação e de realização do evento. 
Quanto a contrapartida proposta, o proponente apresentou as fotos e demais comprovações 
relativas a sua realização; 

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Lucas Cardoso 
da Silva 

053.***.***-63 Apresentação 
Musical 

Brazilian Soul Still Breathes Aprovado 

 

 A prestação de contas da Associação Germânica Coral Deutsche Stimmen foi apresentada por 
sua presidente, Sra. Torli Bamberg. A apresentação aconteceu na Praça da Bandeira, no dia 
22/12/2021 e acompanhada pelo servidor do Instituto Cultural de São Lourenço Roveli Bichels. A 
prestação de contas foi entregue no dia 22/02/2022 e recebida pelo servidor Everton Luiz 
Lovera. Nela, a referida apresentou o relatório preenchido, bem como as fotos de divulgação e 
de realização do evento, lista de presença dos coralistas envolvidos, repertório com letras das 
músicas apresentadas, e pendrive com a prestação de contas em formato digital com vídeos. 
Não havia proposição de contrapartida na proposta inicial.  

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Associação 
Germânica 

Coral 
Deutsche 
Stimmen 

19.***.***/0001-
63 

Apresentação 
Musical 

Apresentação Musical no 
Natal 

Aprovado 

 

 A apresentação de Guilherme Otávio Flor aconteceu na Praça da Bandeira, no dia 10/12/2021 e 
teve a participação dos músicos Patrick e Jhow (não apresentado sobrenomes na prestação de 
contas). A prestação de contas foi enviada para o whatsapp do servidor Everton Luiz Lovera no 
dia 30/03/2022, de forma divergente daquela prevista no edital, considerando que o proponente 
encontra-se internado para tratamento de saúde. Nela o referido apresentou o relatório 
preenchido à mão bem como as fotos de divulgação e de realização do evento. Não houve 
apresentação de fotos da realização da ação, embora esta foi acompanhada por servidores do 
ICSL, e também não fora apresentado registros da realização da contrapartida, prevendo 
intervenção em lar de idosos. 

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Guilherme 
Otávio Flor 

086.***.***-00 Apresentaçõe
s Musicais 

Guilherme e Patrick Aprovada com Ressalvas 

 

 A apresentação de Paulo Fernando Nunes da Silva aconteceu na Praça da Bandeira, no dia 
19/12/2021, com participação do músico Guilherme Otávio Flor, sendo o evento acompanhado 
pelos servidores do Instituto Cultural de São Lourenço Roveli Bichels e Rennã Higor Fedrigo. A 
prestação de contas foi entregue no dia 31/03/2022 e recebida pelo servidor Rennã Higor 
Fedrigo. Nela o referido apresentou o relatório preenchido, bem como as fotos de divulgação e 
de realização do evento. A CTA comenta que o tempo de duração da apresentação do 
proponente não atingiu o tempo estipulado de 01 hora. 



Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Paulo 
Fernando 

Nunes da Silva 

095.***.***-89 Apresentaçõe
s Musicais 

Nando Nunes Aprovada com Ressalvas 

 

 A apresentação de Evandro Piva aconteceu na Praça da Bandeira, no dia 23/12/2021. A 
prestação de contas foi entregue no dia 29/03/2022 e recebida pelo servidor Rennã Higor 
Fedrigo. Nela o referido apresentou o relatório preenchido, bem como as fotos de divulgação e 
de realização do evento, bem como o gráfico de atingidos pelo repertório de músicas autorais 
que ficaram em plataforma do artista posterior ao evento. Não havia proposição de contrapartida 
na proposta inicial.  

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Evandro Piva 041.***.***-26 Apresentação 
Musical 

Show de Evandro Piva Aprovada 

 

 A apresentação de Marciano Antonio Costa aconteceu na Praça da Bandeira, no dia 19/12/2021 
e teve a participação dos músicos Marcos Costa, Claiton e Jorge (sobrenomes não 
mencionados). Os servidores Roveli Bichels e Rennã Higor Fedrigo. A prestação de contas foi 
entregue no dia 21/12/2021 e recebida pelo servidor Rennã Higor Fedrigo. Nela o referido 
apresentou o relatório preenchido, bem como as fotos de divulgação e de realização do evento. 
Não havia proposição de contrapartida na proposta inicial.  

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Marciano 
Antonio Costa 

072.***.***-60 Apresentaçõe
s Musicais 

Show de Marciano Costa e 
Amigos 

Aprovado 

 

 A apresentação de Tiago Batistella aconteceu na Praça da Bandeira, no dia 22/12/2021, com 
participação dos músicos Itacir Vieira da Silva e Paulo Otávio Martins.  O evento foi 
acompanhado pelo servidor do Instituto Cultural de São Lourenço Roveli Bichels. A prestação de 
contas foi entregue no dia 20/03/2022 e recebida pelo servidor Everton Luiz Lovera. Nela o 
referido apresentou o relatório preenchido, bem como as fotos de divulgação e de realização do 
evento. Não havia proposição de contrapartida na proposta inicial.  

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Tiago Batistella 063.***.***-02 Apresentaçõe
s Musicais 

Música Regional Gaúcha Aprovado 

 

 A apresentação de Gabriel Suzin aconteceu na Praça da Bandeira, no dia 12/12/2021 e teve a 
participação de dois músicos (percussão e viola), com nome não indicados na prestação de 
contas. A prestação de contas foi entregue no dia 29/03/2022 e recebida pelo servidor Rennã 
Higor Fedrigo. Nela o referido apresentou o relatório preenchido, bem como as fotos de 
divulgação e de realização do evento. Quanto a contrapartida proposta, o proponente 



apresentou as fotos e demais comprovações relativas a sua realização, sendo esta efetiva na 
APAE-SLO. 

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Gabriel Suzin 099.***.***-01 Apresentações 
Musicais 

Show Gabriel Suzin Aprovado 

 

Na sequência foram avaliadas as prestações de contas dos proponentes à Montagem de 
Estrutura em Espaço Público, que visava à viabilização das apresentações musicais, estando 
diretamente ligado a efetivação das propostas analisadas anteriormente.  Nesta categoria 
houveram apenas dois inscritos para duas vagas abertas pelo edital, sendo que cada uma das 
propostas deveria atender a três dias de sonorização com o valor de R$6.853,49 (seis mil 
oitocentos e cinquenta e três reais com quarenta e nove centavos), totalizando R$ 13706,98 
(treze mil, setecentos e seis reais com noventa e oito centavos), para o atendimento de três dias 
de realização de atividades, ficando a análise individual elencada abaixo: 

 Valdenir Luiz Ranzan apresentou a prestação de contas para o Item Montagem de 
Estrutura nos dias 05/12, 10/12 e 12/12, em 25/03/2022 e recebida pelo servidor Everton 
Luiz Lovera. A proposta recebeu R$6.853,49 (seis mil oitocentos e cinquenta e três reais 
com quarenta e nove centavos), para os três dias, tendo montado e operado som e luz 
para as apresentações as respectivas datas. O proponente apresentou apenas as artes 
de divulgação dos dias, não apresentando fotos dos eventos. Como contrapartida a 
empresa fez a criação de jingle para os eventos a divulgação com carro de som, sendo 
respectivamente uma hora para cada evento.  

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Valdenir Luiz 
Ranzan 

36.***.***/0001-
10 

Montagem de 
Estrutura 

Montagem de Sonorização para 
realização de eventos 

relacionados à LAB- SLO 

Aprovado 

 

 A empresa WF produções apresentou por intermédio de seu proprietário a prestação de 
contas para o Item Montagem de Estrutura nos dias 19/12, 22/12 e 23/12, em 
10/02/2022 e recebida pelo servidor Everton Luiz Lovera. A proposta recebeu 
R$6.853,49 (seis mil oitocentos e cinquenta e três reais com quarenta e nove centavos) 
para os três dias, tendo montado e operado som e luz para as apresentações as 
respectivas datas. O proponente apresentou fotos das ações para comprovação.  Como 
contrapartida a empresa fez a criação de jingle para os eventos a divulgação com 
caminhão de som, sendo respectivamente uma hora para cada evento.  

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

WF 
Produções 

19.***.***/0001-30 Montagem 
de Estrutura 

Montagem de Estrutura para os 
dias 19/12, 22/12 e 23/12 

Aprovado 

 



Em seguida, foram analisadas as prestações dos participantes da Roda de Conversa, nas quais 
cada contemplado receberia R$ 2.284,46 (dois mil duzentos e oitenta e quatro reais, com 
quarenta e seis centavos), totalizando R$9.137,84 (nove mil cento e trinta e sete reais com 
oitenta e quatro centavos), entre os selecionados. A atividade foi conduzida pelo servidor Roveli 
Bichels, e a íntegra da roda de conversa pode ser verificada em: https://fb.watch/cdkseNGFq9/ 

 O coletivo Unidos em Accion, representado por Orlando José Rojas, apresentou a 
prestação de contas em 24/03/2022, tendo sida recebida pelo servidor Everton Luiz 
Lovera. Não havia proposição de contrapartida na proposta inicial.  

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Orlando José 
Rojas – 
Coletivo 

“Unidos em 
Accion” 

707.***.***-66 Roda de 
Conversa 

Cultura e Folclore da Venezuela Aprovada 

 
 O coletivo Grupo Folkloristico San Gaitano, representada por Ediane Ecker Perego, 

apresentou a prestação de contas em 02/03/2022, tendo sida recebida pela servidora 
Juliana Albani. Não havia proposição de contrapartida na proposta inicial.  

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Grupo 
Folkloristico 
San Gaitano 

07.***.***/0001-50 Roda de 
Conversa 

A Cultura Italiana na Cidade de 
São Lourenço do Oeste 

Aprovada 

 
 Thalya Dall Agnol apresentou a prestação de contas em 02/03/2022, tendo sida recebida 

pelo servidor Everton Luiz Lovera. Não havia contrapartida para a participação. 

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Thalya Dall 
Agnol 

125.***.***-08 Roda de 
Conversa 

Conversa com Thalya Aprovada 

  
 A Associação dos Moradores de Lageado Antunes, representada por Valdir Joris, 

apresentou a prestação de contas em 04/03/2022, tendo sida recebida pelo servidor 
Everton Luiz Lovera. Não havia proposição de contrapartida na proposta inicial.  

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Ass. dos Mor. 
de Lageado 

Antunes 

06.***.***/0001-60 Roda de 
Conversa 

Colonização Alemã de Lageado 
Antunes 

Aprovado 

 

 No andamento das análises debruçou-se a CTA sobre a Montagem de Estrutura para 
Transmissão Audiovisual que tinha por objetivo vincular à proposta a transmissão da 
proposição Roda de Conversa. Para Montagem de Estrutura para Transmissão 



Audiovisual foi aberta apenas uma proposta em edital cujo valor esteve estabelecido em 
R$ 4.569,02 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais com dois centavos).  Sobre a 
contrapartida a mesma ficou sob definição de data do Instituto Cultural de São Lourenço, a qual 
prevê uma oficina referente o software OBS Studio. 

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Fernando 
Tonon 

053.***.***-40 Transmissão 
ao Vivo 

Montagem de estrutura para 
transmissão ao vivo 

Aprovada 

 

No curso das análises foram avaliadas as prestações de contas dos projetos realizados na linha  
Produção, veiculação e/ou difusão de  materiais artísticos. O edital previa a destinação de R$ 31.982,51 
(trinta e um mil novecentos e oitenta e dois reais com cinquenta e um centavos), divididos igualmente 
entre sete propostas. Considerando grande quantidade de inscritos e a possibilidade prevista pelo edital 
de remanejamento de recursos, foi chamado também a oitava proposta – naquele momento a primeira 
suplente – com o saldo restante dos recursos anteriormente destinado as vagas não preenchidas de 
Apresentações Musicais. Portanto, abaixo seguem as arguições das prestações destas oito propostas 
executadas: 

 Talila Gracieli Vieira apresentou a prestação de contas de forma detalhada, indicando todas as 
pessoas envolvidas na elaboração do documentário proposto, com fotos impressas e o 
documentário em pendrive  e o link para visualização pública do YouTube ( 
https://www.youtube.com/watch?v=e0z5YD37KY4). Ainda, foi apresentado documentação para 
comprovação da contrapartida realizada junto a ONG “Entre Amigos e Crianças” em São 
Lourenço do Oeste. A prestação de contas foi apresentada em 16/03/2022 e recebida pela 
servidora Juliana Albani. 

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Talila Gracieli 
Vieira 

088.***.***-98 Produção, 
Veiculação e/ou 

difusão de Materiais 
Artísticos 

A Cultura Surda na 
Música 

Aprovada 

 
 Lucia Mendes apresentou a prestação de contas indicando a equipe que a auxiliou na execução  

da live com o curso virtual, disponível em www.facebook.com/artesluciamendes. Ainda, foi 
apresentado documentação para comprovação da contrapartida, sendo uma aula presencial de 
artesanato, a qual foi comprovada mediante apresentação de fotos. A prestação de contas foi 
apresentada em 07/03/2022 e recebida pelo servidor Rennã Higor Fedrigo. 

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Lucia Mendes  767.***.***-15 Produção, 
Veiculação e/ou 

difusão de Materiais 
Artísticos 

Pintura em Tecido – 
Temática Natalina com 

Lucia Mendes 

Aprovado 

 

 



 Ariberto Rigo apresentou a prestação de contas relativa a produção e gravação da música “Hoje 
Eu Quero Festa”, executada pela banda “Jorge Feix e os  4 Latinos”, considerando que para tal 
foi necessário o despendimento de 12h de trabalho mais custas com estúdio. Ainda houve a 
execução e captação da mesma em apresentação pública que pode ser verificada no link 
https://www.youtube.com/watch?v=Qs1_sMsQoCY. O áudio foi entregue em formato digital para 
a equipe do ICSL. A prestação de contas foi apresentada em 22/03/2022 e recebida pelo 
servidor Rennã Higor Fedrigo. 

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Ariberto Rigo 12/R2.***.*** Produção, 
Veiculação e/ou 

difusão de Materiais 
Artísticos 

Produção Musical da 
Canção Hoje eu Quero 

Festa 

Aprovado 

 

 Endryk Casagrande apresentou a prestação de contas relativa a produção e gravação da música 
e vídeo com a execução da música Milonga del Angel executada por Endryk Casagrande e 
Fábio Luiz Figueira Santos que pode ser conferida em https://www.youtube.com/watch?v=TJ-
I2Anhx68. Foram indicados os colaboradores que participaram do projeto, bem como as notas 
fiscais e recibos das participações. Como contrapartida o proponente apresentou Recital 
Experimental de Música Sacra de forma gratuita no mini auditório do ICSL em 23/03/2022, com 
repertório sacro. A prestação de contas foi apresentada em 28/03/2022 e recebida pelo servidor 
Rennã Higor Fedrigo. 

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Endryk 
Casagrande 

103.***.***-07 Produção, 
Veiculação e/ou 

difusão de Materiais 
Artísticos 

Milonga por Astor 
Piazzolla 

Aprovada 

 

 Eloize Trindade apresentou a prestação de contas referente ao projeto “Orquestra Philadélfia 
nas Comunidades: Música, arte que faz crescer” indicando a realização das atividades e a lista 
de envolvidos nas apresentações. Foi entregue pendrive contendo arquivos resultantes das 
ações. Como contrapartidas foram efetuados projetos de musicalização com aulas semanais de 
1h entre os dias 05/12/2021 à 12/02/2022 na igreja Assembleia de Deus do bairro São Francisco 
em São Lourenço do Oeste. A prestação de contas foi entregue em 25/03/2022 e recebida pela 
servidora Juliana Albani. 

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Eloize Trindade 100.***.***-58 Produção, 
Veiculação e/ou 

difusão de Materiais 
Artísticos 

Orquestra Philadélfia nas 
Comunidades: Música, 

arte que faz crescer 

Aprovado 

 

 

 



 Rosvel Antonio Vieira Filho apresentou a prestação de contas do projeto de artes visuais em 
grafite intitulado “Nosso Mundo”, indicando aproximadamente 40h de trabalho para a realização 
da obra. A obra gerou a produção de material digital, tendo sido apresentadas fotos do trabalho 
localizado no estacionamento do Centro de Eventos, bem como nota fiscal dos produtos 
utilizados para realização da obra. A prestação de contas foi recebida em 22/03/2022 pela 
servidora Juliana Albani. Não havia proposição de contrapartida na proposta inicial.  

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Rosvel Antonio 
Vieira Filho 

045.***.***-00 Produção, 
Veiculação e/ou 

difusão de Materiais 
Artísticos 

Nosso Mundo Aprovado 

 

 Joelson Amaro apresentou a prestação de contas com fotos dos grafites elaborados junto a pista 
de skate na Praça da Bandeira, indicando aproximadamente 50h de trabalho para a realização 
das obras, que encontram-se em consonância com o projeto apresentado. A prestação de 
contas foi entregue em 14/12/2022 e recebida pelo servidor Rennã Higor Fedrigo. Não havia 
proposição de contrapartida na proposta inicial.  

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Joelson Amaro 095.***.***-10 Produção, 
Veiculação e/ou 

difusão de Materiais 
Artísticos 

Grafite Consciente Aprovado 

 

 Kauê Pires apresentou a prestação de contas da “Intervenção Artística com Robôs e 
Personagens Natalinos” realizada na Praça da Bandeira em 22/12/2021 e 23/12/2021 com 
duração de 4h em sua totalidade. A proposição não incluía contrapartida. A prestação de contas 
foi recebida em 24/02/2022 pelo servidor Rennã Higor Fedrigo. Não havia proposição de 
contrapartida na proposta inicial.  

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Kauê Pires 123.***.***-59 Produção, 
Veiculação e/ou 

difusão de Materiais 
Artísticos 

Intervenção Artística com 
Robôs e Personagens 

Natalinos 

Aprovado 

 

 Bruna Alini Oliboni apresentou a prestação de contas relativa a confecção de artes para 
artistas/empresas para elaboração de divulgação digital referente aos selecionados, tendo 
realizado a confecção de layouts para redes sociais dos contemplados pelo edital, cujo valor era 
de R$4.568,93 (quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais com noventa e três centavos). O 
período de realização dos trabalhos foi de 23/11/2021 à 29/11/2021. As artes foram vinculadas 
nos sítios oficiais da Prefeitura Municipal e Instituto Cultural de São Lourenço, bem como pelos 
artistas envolvidos. Todas elas foram entregues ao ICSL e impressas junto à prestação de 
contas, que foi recebida em 30/03/2022 pelo servidor Everton Luiz Lovera. Não havia proposição 
de contrapartida na proposta inicial.  



Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Bruna Alini 
Oliboni 

093.***.***-08 Criação de Artes Criação de Artes Aprovado 

 

 Ilga Muller Savi apresentou a prestação de contas relativa a confecção de divulgação de 
artistas/empresas para elaboração de artes de divulgação digital referente aos selecionados, 
tendo realizado a confecção de vídeos para redes sociais dos contemplados pelo edital, cujo 
valor era de R$4.568,93 (quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais com noventa e três 
centavos). O período de realização dos trabalhos foi de 15/11/2021 à 30/11/2021. Os vídeos 
foram vinculados as redes do Instituto Cultural de São Lourenço, bem como pelos artistas 
envolvidos. A prestação de contas foi recebida em 31/03/2022 pelo servidor Everton Luiz Lovera. 
Não havia proposição de contrapartida na proposta inicial.  

 

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

Ilga Muller Savi 24.***.***/0001-
21 

Criação de Artes Comunicação visual 
dinâmica em formato de 

vídeo 

Aprovado 

 

A empresa GK Piovesan, representada pela sua responsável, a Sra. Greyce Kely Piovesan, 
apresentou a prestação de contas relativa a elaboração do evento  3° Edição do Festival 
Multicultural de Cerveja Artesanal de São Lourenço do Oeste – Beer Day nos dias 05/02/2022 e 
06/02/2022 com cerca de 17h efetivas de ações realizadas. O projeto arrecadou pela LAB o 
montante de R$18.275,75 (dezoito mil duzentos e setenta e cindo reais com setenta e dois 
centavos). A prestação de contas cita as ações e os participantes artistas, grupos e empresas 
envolvidas, indicando a rede social (instagram.com/beerdayfestival) como verificação das 
atividades, o alcance da mídia feita para o evento, bem como demais empresas 
parceiras/patrocinadoras na realização do evento. Foi entregue pendrive com os registros do 
evento. A prestação de contas foi recebida em 09/03/2022 pela servidora Juliana Albani. 

Nome CPF/CNPJ Ação Título da Proposta Situação 

GK Piovesan 13.***.***/0001-
60 

Produção/Organiza
ção e Realização 

de 
Espetáculo/Evento 

3° Edição do Festival 
Multicultural de Cerveja 

Artesanal de São 
Lourenço do Oeste – 

Beer Day 

Aprovado 

 

A LAB 2021 executou assim, valores destinados para premiação na casa de R$ 114.223,45 
(cento e quatorze mil duzentos e vinte e três reais com quarenta e cinco centavos). Sendo o que 
apresentamos, assinamos a presente e informamos que aguardamos liberação da Plataforma 
+Brasil para informações dos dados prestados. 


