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REGULAMENTO 

 

Art. 1º A Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Cultura, promove entre os 

dias 7 e 22 de dezembro de 2017, na Praça Toledo Barros, a partir das 20h, o 

“Canções Iluminadas – Natal em Limeira” - visando ao fortalecimento da programação 

de final de ano da cidade e também a fomentar a música defendida pelos corais 

limeirenses. Serão selecionados até dez corais para participarem desse projeto. 

Parágrafo Único: Poderão, a critério da Secretaria de Cultura, outras atrações serem 

inseridas dentro da programação do “Canções Iluminadas – Natal em Limeira”, para 

incrementar a programação de final de ano da cidade. 

Art. 2º O “Canções Iluminadas – Natal em Limeira” é uma ação destinada a abrir 

espaço aos corais limeirenses para cantarem, na Praça Toledo Barros, músicas que 

reflitam o Espírito de Natal. 

Art. 3º Os interessados em participar do “Canções Iluminadas – Natal em Limeira” 

devem se inscrever até 16 de novembro de 2017, às 12h (meio dia), pessoalmente no 

Departamento de Formação para as Artes da Secretaria Municipal de Cultura, 

localizado na Rua Boa Morte, 471 – Centro. 

Art. 4º Para habilitar a inscrição, são necessários os seguintes documentos: 

A. Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada pelo responsável pelo coral; 

B. Gravação de uma música em CD; 

C. Uma foto em JPEG, de todo o coral e atualizada, em alta resolução, com os créditos, 

em CD ou DVD; 

Parágrafo Único: Em caso de classificação, a Secretaria de Cultura poderá solicitar mais 

documentos que julgar necessários para a efetivação da participação dentro do evento. 

Art. 5º A Comissão Organizadora do “Canções Iluminadas – Natal em Limeira” 

selecionará as apresentações dos corais que farão parte da ação cultural e oferecerá 

ajuda de custo no valor de R$ 1 mil reais a cada um dos corais selecionados. 

§ 1º Os corais selecionados para participação dentro do “Canções Iluminadas – Natal 

em Limeira” deverão preparar uma apresentação especial com temas natalinos no 

tempo de 45 minutos a 60 minutos; 
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§ 2º Além da apresentação em data estabelecida pela Secretaria de Cultura, todos os 

corais selecionados ficam cientes de que haverá um encontro entre todos os 

participantes no dia 22 de dezembro, às 20h, na Praça Toledo Barros, quando os corais 

apresentam um repertório único que será definido pela Secretaria de Cultura 

posteriormente e repassado aos corais classificados, para uma cantata especial; 

§ 3º A Secretaria de Cultura divulgará os corais selecionados para participação do 

projeto “Canções Iluminadas – Natal em Limeira” até o dia 24 de novembro de 2017; 

§ 4º Poderá ser solicitado ao coral selecionado uma segunda apresentação em local e 

horário a ser devidamente combinado. 

Art. 6º A Secretaria de Cultura realizará contato com os selecionados para confirmação 

da data de suas apresentações dentro do “Canções Iluminadas – Natal em Limeira” , 

ficando todos os inscritos já cientes que as mesmas ocorrem entre os dias 7 e 22 de 

dezembro, às 20h, distribuídas de acordo com as necessidades da Comissão 

Organizadora, na Praça Toledo Barros, sendo que no dia 22 será o encontro de todos 

os corais participantes do projeto. 

Art. 7º Os inscritos concordam integralmente com todos os itens do regulamento, no ato 

da inscrição. 

Art. 8º Os casos omissos neste Edital serão avaliados e resolvidos pela comissão 

organizadora do “Canções Iluminadas – Natal em Limeira” . 

Art. 9º Eventuais dúvidas sobre o “Canções Iluminadas – Natal em Limeira” podem ser 

esclarecidas pelos telefones (19) 3441 5493 ou diretamente na Diretoria de Formação 

para as Artes, na Rua Boa Morte, 471 – Centro. 

 

Limeira, 20 de Outubro de 2017. 

 

Ronald Gonçales 

Diretor de Formação para as Artes 

 

José Farid Zaine 

Secretário Municipal de Cultura 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME DO RESPONSÁVEL PELA 

INSCRIÇÃO: 

 

NOME ARTÍSTICO DO CORAL  

DATA DE NASC:       /     / RG:                                                                CPF: 

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  CEP:  

CIDADE:  ESTADO  

TELEFONES:    

EMAIL:  

NÚMERO DE INTEGRANTES 

DO CORAL: 

 

 

* Elencar aqui o repertório completo que será apresentado pelo Coral dentro do projeto Canções Iluminadas – Natal 

em Limeira, em caso de classificação: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Breve Histórico da Coral: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Declaro serem verdadeiras as informações acima e concordo com o Regulamento do Canções Iluminadas – Natal 

em Limeira. 

 

Limeira, ___ de ________________________ de 2017.   

Assinatura: ___________________________________ 


