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Faça parte desse projeto! 

 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO 

 
 

                                                                               Rolim de Moura, 01 de Dezembro de 2020 

 

                                

                                              A PreparARTE - Associação de Ensino e Treinamento conforme 

inscrição acima, através de seus representantes Pr. Marcos Antonio Duarte, Presidente e o Sr. 

Amós de Barros Eler - Coordenador, vem através deste relatar sobre o relevante Projeto de 

Ensino Musical e Artístico de Crianças e Adolescentes, e Treinamento de Jovem Aprendiz, 

instituido desde 2006 no Município de Rolim de Moura com atendimento à região, neste 

momento em expansão. 

                                              Desde 2006 temos atendido inúmeros alunos oferencendo 

nossos treinamentos de: 

➢ Ensino de Violão 

➢ Ensino de Teclado 

➢ Ensino de Ukulele 

➢ Ensino de Bateria 

➢ Ensino de Guitarra 

➢ Ensino de Contra Baixo 

➢ Ensino de Percussão e Formação de Fanfarra 

➢ Ensino de Teoria Musical e Formação de Orquestra 

➢ Capacitação de Técnicos de Som e Iluminação para Eventos e Igrejas 

➢ Musicalização Infantil 

➢ E outros cursos periódicos. 

                                   Anualmente temos atendido em média 240 crianças, Adolescentes e 

Jovens e feito o acompanhamento a suas familias, pois a maioria desses são de baixa renda e 

sem condições de terem instrumentos musicais ou pagar por aulas. 

                                   Nosso Projeto tem tomado uma proporção maior a cada ano, pois ano 

passado chegamos a atender em torno de 300 alunos, e mesmo nesse ano atípico, temos 

matriculados também nessa média, onde temos feito atendimento parte presencial, parte virtual 

e também acompanhamento de suas familias.  

                                   Além do Espaço que usamos cedido pela Igreja Avivamento Bíblico 

onde atendemos aproximadamente 50% desses alunos, temos adotado 4 Escolas Públicas onde 

oferecemos nossas estruturas de Instrumentos Musicais e atendemos a outra parte desses 

alunos, diretamente nos bairros carentes. 
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                                   Temos sido apoiados pelos seguintes orgãos que reconhecem o nosso 

trabalho: 

➢ FÓRUM MUNICIPAL 

➢ CMDCA 

➢ CMAS 

➢ CONSELHO DIFUSO MUNICIPAL 

➢ SICOOB/CREDIP 

➢ BANCO DA AMAZONIA 

                                   Esses apoios tem nos fornecido condições e estruturas de Instrumentos 

Musicais e Acessórios para as aulas, e com o nossa Equipe de Voluntários (Aproximadamente 

20) temos feito um excelente e reconhecido trabalho. 

                                   Face a esse crescimento e a demanda de atendimento a um número muito 

maior de alunos, pois nosso plano é adotar todas as Escolas Públicas do Município oferecendo 

treinamentos, apresentamos a V. Sª. Nosso projeto: 

                                    

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL 

 

                                   A Prefeitura Municipal nos Cedeu um Terreno com media de 

aproximadamente 1.500M² o qual esta sendo preparado para receber a construção de nossa 

SEDE. Temos planejado um espaço maravilhoso para o atendimento de toda a Cidade, mesmo 

que ainda continuaremos nas Escolas pois julgamos que os alunos que estão ali presentes, 

podem aproveitar os momentos de aula para serem capacitados também em Música e Artes.                      

FOTOS      >                  
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 Em nosso complexo Cultural terá os seguintes espaços: 

➢ Sala Tipo Teatro/Cinema para Palestras, Recitais de Música, Musicais de Natal e 

Projeção de Filmes. 

➢ Museu para reunirmos os Instrumentos e Equipamentos antigos da História do povo de 

Rolim de Moura e Região. 

➢ Biblioteca de Música e Artes, para pesquisa de alunos de Escolas e Faculdades 

➢ Stúdio de Fotografias 

➢ Stúdio de Audio 

➢ Stúdio e Sala de Dança 

➢ Sala para Luthier manutenção de Instrumentos Musicais 

➢ Sala dos Instrumentos da Fanfarra 

➢ Sala de Musicalização Infantil 

➢ Sala para Teoria Musical 

➢ Laboratório de Informática 

➢ Sala de Aula para Jovem Aprendiz 

➢ 12 Salas para Aulas de (Violão, Teclado, Guitarra, Ukulele, Bateria, Contra-Baixo,  

➢ Sala para Instrumentos da Orquestra. 

 

                                  Nosso Projeto é totalmente adaptado para acessibilidade com rampas e 

aparatos necessários para atendimento a todos. 

                                  Nosso Projeto também é autosustentável no sentido de Energía 

Fotovoltáica e sistema de Reúso, captação de água da chuva. 

                                  Teremos também no centro de nossa edificação um espaço verde com 

jardins e plantas naturais, além de estacionamentos e sistema de segurança tanto contra 

incêndio como de segurança pessoal. 

                                    

FUNCIONAMENTO 

                                        

                                  Para o funcionamento do espaço depois de pronto, já temos Parceria 

com a FUNARTE, que disponibilizou pra nosso Espaço, todo o ACERVO tanto de Audio 

quanto de vídeo e também de impressos, que servirão de materiais tanto para pesquisas quanto 

para o oferecimento através de filmes que serão exibidos aos alunos de Escolas Públicas 

préviamente agendados e consequentemente com atividades pertinentes a disciplina de Artes, 

contribuindo com o seu aprendizado. 

                                  Após o término de toda a construção e inauguração do Complexo em 

sua totalidade, estaremos também fazendo parceria com FACULDADES para o oferecimento 

de Cursos de Música, Teatro, Fotografia e outros ligados as ARTES. 

                                  O nosso Espaço de Palestras que terá capacidade para aproximadamente 

350 Pessoas, também será nesse Município um local para capacitação de outras OSCs e ainda 

para uso de Autoridades em suas explanações de Trabalho ou implantação de Projetos no 

Município e Região. Poderá também ser um espaço para funcionamento da sessão itinerante 
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da Assembléia Legislativa, já que o espaço contará com Climatização e Sonorização 

adequados. 

         

CRÉDITOS 

 

                                  Teremos em nosso Espaço uma parede centralizada escolhida, de 

preferência junto a Entrada do Museu, por se tratar de preservação de memórias. Onde 

colocaremos de uma forma fictícia todos os Créditos de Projetos relevantes e com certeza do 

apoio a Construção dessa magnifica Obra. 

                                   Com o término de nossa construção estima-se que passarão por esse 

espaço anualmente aproximadamente: 

➢ 700 Alunos 

➢ 2000 Familiares de Alunos 

➢ 400 Pessoas de Cursos periódicos 

➢ 800 Pessoas para pesquisas 

➢ 500 Para visitação 

➢ 4.000 Alunos de Escolas públicas para assistir a Filmes de Artes 

➢ Diversos em eventos de cedência ou locação. 

 

                        O Projeto se tornou de tanta relevância em nosso Município que assim  

Que nos foi cedido o terreno e efetuamos a escrituração em nome da PREPARARTE, 

solicitamos a Câmara de Vereadores do Municipio para nominar as Ruas ao Redor de onde 

será construido o Complexo Cultural, e fomos atendidos com uma Lei Municipal, sendo assim 

as ruas ao redor do espaço foram Nominadas como: 

➢ Rua das ARTES 

➢ Rua da MÙSICA 

➢ Rua da POESIA. 

                                    

                                   Nosso Objetivo com essa breve apresentação é de informar a V. Sª esse 

tão grande Projeto da Educação para nossas Crianças, Adolescentes e Jovens, e ainda o 

amparo e acompanhamento as suas familias, e Solicitar Recursos para nossa Construção. 

Sendo assim apresentamos também os Valores. 

                                   Sabendo do valor agregado a construção de todo o complexo, mesmo 

que vamos aqui informar o seu total, porém temos também os valores para a construção em 

Blocos conforme discriminados, para que V. Sª possa apreciar o projeto e direcionar dentro 

de vossa alçada a a parte que melhor lhe seja possível. 

 

RESPALDO 

 

                                   Nosso Trabalho e nossa solicitação de amparo tem respaldo em 

certificados e reconhecimentos que temos adquirido durante aos anos de trabalho prestado 
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junto a comunidade Rolimourense e região. Sendo: 

 

➢ Lei de utilidade Pública Municipal 3.177/2016 

➢ Lei de Utilidade Pública Estadual 4.155/2017 

➢ Certificado do CMDCA 

➢ Certificado do CMAS 

➢ Inscrição no SISPAR 

➢ Inscrição no CNEAS 

➢ Inscrição do SICONV 

➢ Inscrição no CNAP 

➢ Certificado de Ponto de Cultura Federal 

➢ Certificado do CEBAS em andamento 

 

 

CUSTOS  

 

➢ O Valor da Obra em seu total com acabamentos e adaptações, acessibilidade, 

sustentabilidade e segurança está orçada em: R$1.700.000,00 (Hum Milhão e 

Setecentos Mil Reais) 

 

Valores da construção por Blocos: 

Bloco Valor 

➢ Construção do Auditório/Cinema/Teatro e 4 Salas Superiores R$760.000,00 

➢ Construção do Museu e parte térrea/Banheiros e Dispensa R$320.000,00 

➢ Construção de 8 Salas junto a Fachada R$240.000,00 

➢ Construção de 8 Salas dos Fundos R$140.000,00 

➢ Construção do Estacionamento p/ ônibus e estação de energia R$80.000,00 

➢ Construção do Corredor Central e rampas para auditório R$90.000,00 

➢ Construção da Sala de dança de viddro no meio do Jardim R$70.000,00 

Total R$1.700.000,00 

 

                                                   
                                          

Marcos Antonio Duarte                                   Amós de Barros Eler 

Presidente                                                       Coordenador 


