
 

                                                                                                                                             
                         

ANEXO I 

REGULAMENTO 

Projeto Cultural 

“Arte na Casa do Povo, Cultura o Ano Todo” 

Segmento: Música 

 

DA PROMOÇÃO: 

Art.1º - O Projeto Cultural “Arte na Casa do Povo, Cultura o Ano Todo” que tem como 

segmento a Música, é promovido pela Câmara Municipal de Gramado. 

I - O período do evento será de março a dezembro de 2017, no Teatro Elisabeth 

Rosenfeld, junto à Câmara Municipal de Gramado/RS; 

II – À Câmara Municipal de Gramado disponibilizará o espaço do Teatro, o acesso será 

pela porta principal da Sede do Legislativo, bem como oferecerá toda a infraestrutura. 

 

DOS OBJETIVOS: 

Art. 2º - Constituem objetivos deste projeto no segmento musical: 

I – Promover o acesso à arte e a cultura para comunidade Gramadense e visitantes, 

com apresentações musicais durante todo o ano de 2017; 

II – Oportunizar os músicos Gramadenses , oferecendo um espaço sem custo para as 

apresentações musicais, incentivando a mostrarem seus trabalhos para os mais 

diversos públicos; 

III – Valorizar os músicos Gramadenses, apresentando a diversidade cultural de nosso 

município e incentivando a capacidade de auto expressão; 

IV – Disponibilizar o espaço denominado Casa do Povo, à comunidade Gramadense, 

promovendo o exercício da cidadania; 

V- Divulgar os talentos locais; 

VI- Promover parcerias culturais entre os músicos. 

 

DAS INSCRIÇÕES: 

Art. 3º - As inscrições para as apresentações musicais estarão abertas do dia 06 de 

fevereiro de 2017 ao dia 10 de março de 2017, no horário das 8h às 12h e das 

13h30min às 17h30, e deverão ser feitas pessoalmente na Câmara Municipal de 



 

                                                                                                                                             
                         

Gramado, no setor de Comunicação, na Rua São Pedro, nº 369, Bairro Centro, 

Gramado/RS. 

I – Poderão participar músicos Gramadenses, que comprovem naturalidade, residência 

ou domicilio eleitoral; 

§ 1º - No caso de bandas, o critério será de a maioria dos integrantes da mesma, 

serem da cidade de Gramado e comprovarem residência ou domicílio eleitoral. 

DAS APRESENTAÇÕES: 

Art. 4º - As apresentações ocorrerão durante todo o ano de 2017, entre março a 

dezembro no Teatro Elisabeth Rosenfeld. 

I – As apresentações poderão ser divididas por categorias; 

II – As datas e a quantidade de apresentações serão definidas conforme o número de 

inscritos, através de sorteio; 

III – Os músicos poderão realizar a venda de ingressos, com parte destinada a 

entidade beneficente; 

IV- As apresentações não poderão ultrapassar o horário das 22h30min; 

V- O evento é de responsabilidade de cada músico; 

VI- O calendário com as datas das apresentações será elaborado e divulgado dez dias 

após o término das inscrições. 

DA DIVULGAÇÃO: 

Art. 5º - À Câmara Municipal de Gramado fará a divulgação através dos canais:  

I – Site:  http://gramado.rs.leg.br/; 

II – Facebook: https://www.facebook.com/camara.gramado/; 

III - Twitter: camvergramado; 

IV- Será divulgado envio de releases para os veículos de comunicação da cidade. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Art. 6º - Os casos não previstos neste regulamento e dúvidas eventualmente 

suscitadas serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento e pela Mesa 

Diretiva da Câmara Municipal de Gramado. 

Gramado, 01 de Fevereiro de 2017. 
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