
Informações gerais

Despacho
Senhora Controladora,

Após análise do parecer técnico emitido pela Controladia do Municipio, apresento documentos complementares. 

Feito estudo da modalidade de contratação temos um conceito subjetivo, alguns Tribunais de Contas estão fixando alguns
parâmetros objetivos para saber se determinado artista (banda) é consagrado pela mídia especializada ou pela opinião
pública. Porém, de antemão informo que o não enquadramento de um artista em determinado parâmetro não significa,
necessariamente, que ele não é consagrado, pois a situação concreta poderá evidenciar entendimento diverso. É o que
menciona a “CONSUTOR DO PREFEITO” de Brasilia-DF, atráves do link disponibilizado no site
https://www.consultordoprefeito.org/single-post/2020/11/13/como-saber-se-um-artista-c3-a9-consagrado-para-fins-de-licita.

Contudo, o Tribunal de Contas do Distrito Federal entendeu que “a consagração pela crítica e pela opinião pública
requerida nas contratações de profissionais do setor artístico, previstas no item III, artigo 25, da Lei 8.666/93, deve ser
comprovada pela apresentação de curriculum destes profissionais, acompanhada de documentos (recortes de jornais,
revistas, etc), que a atestem, bem como de comprovantes de consultas preliminares sobre os valores cobrados pelos seus
concorrentes”. Destes documentos citados, já encontra-se acostados nos autos do processo a apresentação de currículo através de “RELEASE”.

Em outro giro, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná assentou que “a consagração pela opinião pública pode ser
identificada pelo número de vendas, downloads ou qualquer outra forma identificável de consumo de músicas, álbuns, peças
e demais produtos de arte. E acrescentou que podem ser analisados o número e o valor de shows e ingressos vendidos; a
quantidade de seguidores e fãs identificados nas redes sociais, mídias alternativas e convencionais; e a existência de fã-
clubes, entre outras evidências de aprovação e sucesso do artista”. Desta forma temos como parâmetro as pesquisas no Wikipédia informações
sobre a exigência supracitada:
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Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Desejo de Menina é uma banda brasileira de forróeletrônico, formada em 19 de
Abril de 2003 nacidade de Petrolina, no estado de Pernambuco.[2]Atualmente,
tem como vocalistas: Yara Tchê eAlessandro Costa.[3] No passado, a banda
jápatrocinou o Petrolina Social Futebol Clube.[4]

 

História
 
O inícioQuando se inicia o projeto de uma banda, é comumque músicos
sejam contratados ou até mesmoconvidados para a gravação de um álbum,
queservirá para divulgação em rádios e outras mídiascomo se fosse um "teste de
mercado". E conforme asmúsicas vão fazendo sucesso e a aceitação do
públicovai aumentando, os empresários do projetocomeçam a formar uma banda
para levar o projetopara os palcos. Uma situação parecida aconteceucom a
banda Desejo de Menina.

 

Primeiro álbumEm 2003, boa parte das músicas do primeiro álbumforam
gravadas com as vozes dos vocalistas da bandaBicho do Mato, da cidade de
Timbaúba-PE. Bicho doMato é uma banda de axé e forró.O único cantor que
gravou o primeiro CD erealmente fez parte dos palcos da Desejo de Meninafoi
Lenno Ferreira. Os demais vocalistas masculinosforam Charles Oliveira e
Ângelo Melo, ambos dabanda Bicho do Mato. Os vocais femininos foramTaylana
Farias e Isabel Cristina.

 

 

 

 

 
O retorno de Yara Tchê e Alessandro Costa

 

No dia 2 de abril de 2018, a banda anunciou a volta dos vocalistas Alessandro Costa e
Yara Tchê,desta vez, como sócios-proprietários.[11] O grupo confirmou a informação por
meio das suas redessociais.[3]Os cantores haviam se desligado do grupo em fevereiro
de 2017 para seguirem carreira como umadupla, enquanto os vocalitas Rafael Nyedson
e Bruna Magalhães passaram a comandar a bandaaté o início de 2018.[12]

Discografia
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Álbuns de
estúdioAno

Titulo

2003 De Corpo, Alma e
Coração

2004 Estórias

2006 Moldura

2008 Diga Sim

2009 O amor é pra sempre

2009 Acústico & Sertanejo
(Edição Especial)

2010 Esperando Você

2011 Cumplicidade

2013 Sem Medo

2014 Aqui Se Paga

2016 Buteco da Desejo

2017 Deixa de Marra

2018 Surreal

2019 Até Depois do Fim
(EP)

 

Ademais, através de pesquisas rápidas feitas, constratasse que a banda em apenas uma plataforma – DEZZER –
tem mais de 210 mil fans com vasta playlist.

 

 

               Ainda neste raciocínio, o Tribunal de Contas de Minas Gerais decidiu que “a comprovação da consagração do
artista, contratado mediante inexigibilidade, perante a crítica especializada e/ou opinião pública, far-se-á mediante
averiguação de elementos que compõem o seu histórico de trabalho, tais como a regularidade de shows significativos
apresentados”.

 

Nessa óptica, embasando a arguição sobre a sua vasta consagração de opinião pública, será anexo
documentosaos quais foram citados e como forma de complementar e atender a exigência da Controladoria, além de
documentos já presentes nos autos do processo para corroborar o acervo de notária aceitação pública da Banda DESEJO
DE MENINA.
 

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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Desejo De Menina
210.092 fãs

MIX

Discografia Top músicas Artistas semelhantes Playlists

Top músicas

1. Diga Sim pra Mim

2. Mel

3. Vida Vazia

4. Tentando Me Evitar

Playlists

100% Desejo De Menina
30 faixas - 6.964 fãs

Forró das Antigas
49 faixas - 43.472 fãs

Mulherada Arretada
50 faixas - 20.898 fãs

VER MAIS PLAYLISTS

Último lançamento

Jonatas Campeão

Só pra Você
20/05/2022

1. Só pra Você

Artistas semelhantes

Calcinha Preta
474.621 fãs

Limão Com Mel
305.733 fãs

Mastruz Com Leite
334.992 fãs

VER MAIS ARTISTAS

Álbuns TIPO GRADE

Tanto
por Desejo De Menina

Lançado em 17/12/2021

Acústico Imaginar:
Desejo de Menina (Pé de
por Desejo De Menina,
Acústico Imaginar
Lançado em 04/12/2021

O Baú da Desejo 2
por Desejo De Menina

Lançado em 19/11/2021

O Seu Desejo (Live
Show) (Ao Vivo)
por Desejo De Menina

Lançado em 06/08/2021

Até Depois do Fim (Ao
Vivo em Teresina)
por Desejo De Menina

Lançado em 01/10/2020

PlanosBuscar Login Cadastre-se

Diga Sim pra Mim · Dese

00:00 00:00

Fila de espera
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Até Depois do Fim
por Desejo De Menina

Lançado em 08/04/2019

Surreal
por Desejo De Menina

Lançado em 01/04/2018

Deixa de Marra
por Desejo De Menina

Lançado em 21/02/2017

Buteco da Desejo (Ao
Vivo)
por Desejo De Menina

Lançado em 28/04/2016

Ao Vivo em João Pessoa,
Vol. 2 (Ao Vivo)
por Desejo De Menina

Lançado em 15/04/2015

Cumplicidade (Ao Vivo)
por Desejo De Menina

Lançado em 15/04/2015

Ao Vivo em Natal / RN
por Desejo De Menina

Lançado em 15/04/2015

Ao Vivo em Petrolina,
Vol. 1
por Desejo De Menina

Lançado em 15/04/2015

10 Anos
por Desejo De Menina

Lançado em 14/04/2015

Estórias, Vol. 2
por Desejo De Menina

Lançado em 13/04/2015

PlanosBuscar Login Cadastre-se

Diga Sim pra Mim · Dese

00:00 00:00

Fila de espera
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Banda Desejo de Menina[1]

Capa do single "Tanto".

Informação geral
Origem Petrolina,  Pernambuco

País Brasil

Gênero(s) forró eletrônico

Período
em
atividade

2003-presente

Integrantes
Yara Tchê
Alessandro Costa

Ex-
integrantes Jeane Andreia (2003-2008)

Mirella Vieira (2003-2008)
Alba Suâny (2003-2009)
Lenno Ferreira (2003-2009)
Léo Ferreira (2003-2009)
Mel Rios (licença-por
motivos de saúde de Yara
Tchê) (2009)
Madelon Cortês (licença-
maternidade de Yara Tchê)

Desejo de Menina
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Desejo de Menina é uma banda brasileira de forró
eletrônico, formada em 19 de Abril de 2003 na
cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco.[2]

Atualmente, tem como vocalistas: Yara Tchê e
Alessandro Costa.[3] No passado, a banda já
patrocinou o Petrolina Social Futebol Clube.[4]

Quando se inicia o projeto de uma banda, é comum
que músicos sejam contratados ou até mesmo
convidados para a gravação de um álbum, que
servirá para divulgação em rádios e outras mídias
como se fosse um "teste de mercado". E conforme as
músicas vão fazendo sucesso e a aceitação do público
vai aumentando, os empresários do projeto
começam a formar uma banda para levar o projeto
para os palcos. Uma situação parecida aconteceu
com a banda Desejo de Menina.

Em 2003, boa parte das músicas do primeiro álbum
foram gravadas com as vozes dos vocalistas da banda
Bicho do Mato, da cidade de Timbaúba-PE. Bicho do
Mato é uma banda de axé e forró.

O único cantor que gravou o primeiro CD e
realmente fez parte dos palcos da Desejo de Menina
foi Lenno Ferreira. Os demais vocalistas masculinos
foram Charles Oliveira e Ângelo Melo, ambos da
banda Bicho do Mato. Os vocais femininos foram
Taylana Farias e Isabel Cristina.

História

O início

Primeiro álbum

Segundo álbum
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(2010-2011)
Daniel Almeida (2010-2016)
Anny Barbi (2009-2017)
Bruna Magalhães (2017)
Rafael Nyedson (2017)

Em 2004, o volume 2, foi gravado apenas com oito
canções inéditas. Duas delas na voz de Taylana, uma
por Ângelo Melo, três por Lenno Ferreira, uma por
Lenno e Taylana e uma por Marilda Silva. As vozes
de Isabel Cristina e Charles Oliveira também
aparecem no volume 2, porque as doze canções
restantes que compõem o disco foram retiradas do
álbum anterior, utilizando as mesmas gravações.

O segundo CD foi quase totalmente gravado no estúdio Espaço Livre, em Timbaúba. Apenas a
canção "Abandonei", interpretada por Marilda, foi gravada no Estúdio 3, em Aracaju. Na ficha
técnica, todos os cantores que gravaram as faixas inéditas foram creditados. Porém, Ângelo e
Taylana foram creditados apenas como vocais de apoio. Marilda foi creditada como participação
especial.

Como em 2004, a banda já tinha definido o seu time de cantores; Lenno, Léo, Mirella Vieira, Jeane
e Alba Suâny foram creditados como vocalistas (mesmo Lenno sendo o único vocalista que gravou
de fato o álbum).

Em 2006, O terceiro CD foi totalmente gravado no estúdio Espaço Livre, em Timbaúba. Foi o
primeiro álbum a contar com as vozes de Jeane, Mirella e Alba. Léo foi o único que não gravou
nenhuma faixa do disco. Taylana gravou as canções "Rotina" e 'Vida Vazia". Johnny Lemos gravou
"Minha Alma Gêmea e Você" e "Sorte". Apesar de atuarem como voz solo em algumas faixas,
Taylana e Johnny foram creditados apenas como vocais de apoio. Na época, Johnny Lemos estava
trabalhando na produção musical e era frequentemente convidado para fazer participações
especiais em projetos de bandas. A partir de 2006, os vocalistas que atuavam nos palcos da Desejo
de Menina já tinham conquistado certa notoriedade, principalmente depois da gravação do
primeiro DVD, em Petrolina.

Mesmo assim, o trabalho de Johnny e Taylana parece ter agradado bastante os empresários da
banda. Taylana acabou gravando "Nós Dois" e "Culpa do Amor" no volume 4, em 2008. Johnny
gravou "O Poema", "Pra Sempre é Pouco" e "Chamando Você". Taylana e Johny gravaram o dueto
"Olhe Nós Dois", mas foi a versão gravada por Léo e Jeane que entrou oficialmente no disco. Na
ficha técnica do CD, Taylana e Johnny foram creditados mais uma vez como vocais de apoio.

A partir do volume 5, todas as músicas foram gravadas pelos vocalistas que realmente faziam parte
da banda. Johnny e Taylana também foram vocais de apoio no volume 5.

A primeira formação se manteve até o álbum "Diga Sim", em meados de 2008. A partir do volume
5, Mirella e Jeanne deixam a banda. Jeanne foi a primeira, sendo substituída por Yara Tchê. Não
há registros de Jeanne em outra banda de forró. Mirella deixou a banda para integrar a Calcinha
Preta, permanecendo por apenas quatro meses. Tempo de gravar apenas um álbum promocional.
Quem entrou para substituir Mirella na Desejo de Menina foi Anny Barbi. Em seguida, quem
deixaria a banda seria Alba Suany, que foi a primeira vocalista da Desejo de Menina.

Terceiro álbum e primeiro DVD

Quarto álbum

Mudanças nos vocais
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Os irmãos Lenno e Léo deixaram a banda para formar o projeto "Léo & Leno e o Forró Três
Desejos". Para substituir Léo e Lenno, a direção da banda optou por Alessandro Costa e Daniel
Almeida.

Yara, Alessandro, Daniel e Anny Barbi formaram a segunda geração da banda.

Yara começou a cantar para apoiar sua mãe que cantava nos bares de São Paulo. Teve passagens
pelas bandas Avalanche, Zouk e Pegada Quente. Na banda Pegada Quente, Yara começou como
vocal de apoio e não demorou para que ela conquistasse uma vaga na linha de frente da banda,
gravando os CDs volume 4 e 5 e o primeiro DVD. Foi no ano de 2008 que Yara ingressou nos
vocais da Desejo de Menina, para substituir temporariamente Jeane, que se recuperava de um
acidente. Como Jeane decidiu não retornar aos palcos, Yara foi efetivada.

Ainda criança, Anny Barbi cantava nas igrejas e em pequenos eventos em São Paulo. A primeira
banda que Ani participou foi a Banda Cachorrões. Nesta banda ela gravou o primeiro álbum. Após
deixar a Banda Cachorrões, Anny Barbi integrou a Banda Mulher de Motel. No fim de 2008. Ani
fez parte da banda Ponto Com. Anny Barbi ingressou na Desejo de Menina em 2009, substituindo
Mirella Vieira.

Daniel iniciou sua carreira em uma banda de pagode em João Pessoa. Também fez parte de bandas
de forró, mas Daniel nunca negou a paixão pelo sertanejo. Ele resolveu deixar sua terra natal após
receber um convite para cantar sertanejo em Minas Gerais. No período entre 2007 e 2009, ele
resolver apostar na mistura do forró com o sertanejo em São Paulo. Até que em 2009, ele decide
retornar para João Pessoa para formar uma dupla com Tiago Rabelo. Daniel passou a integrar a
banda em 2010, junto com Alessandro Costa.

Alessandro também fez parte de uma dupla sertaneja. A dupla Wellington & Alessandro surgiu do
incentivo de amigos e parentes, uma vez que Wellington é sobrinho de Alessandro.

A segunda geração da Desejo de Menina gravou os CDs volume 6 ao 9 e os DVDs 3, 4 e 5. O DVD
Boteco da Desejo foi gravado com os quatro vocalistas, mas foi lançado apenas como CD, sem a
presença de Daniel Almeida. Uma observação é que Yara gravou o segundo DVD da banda e
também o volume 5 e o acústico e sertanejo, juntamente com Anny Barbi.

A segunda geração da banda

Yara Tchê

Anny Barbi

Daniel Almeida

Alessandro Costa

Álbuns gravados

O fim da segunda geração
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Daniel Almeida foi o primeiro a deixar a segunda geração da banda.[5] Seu último show foi em 21
de janeiro de 2016. Daniel retomou seu desejo de cantar sertanejo junto com seu parceiro Tiago
Rabelo.[6] Quase um ano depois, foi a vez de Anny Barbi deixar a banda.[7] Seu último show foi no
dia 1º de janeiro de 2017. Quando Yara e Alessandro se desligaram[8], a direção da banda resolveu
apostar em Rafael Nyedson e Bruna Magalhães.[9]

Com a saída de Rafael Nyedson e Bruna Magalhães no início de 2018, o encerramento das
atividades da Desejo de Menina pegou todos de os fãs surpresa, causando um grande alvoroço na
internet de modo geral.[10]

No dia 2 de abril de 2018, a banda anunciou a volta dos vocalistas Alessandro Costa e Yara Tchê,
desta vez, como sócios-proprietários.[11] O grupo confirmou a informação por meio das suas redes
sociais.[3]

Os cantores haviam se desligado do grupo em fevereiro de 2017 para seguirem carreira como uma
dupla, enquanto os vocalistas Rafael Nyedson e Bruna Magalhães passaram a comandar a banda
até o início de 2018.[12]

Ano Titulo

2003 De Corpo, Alma e Coração

2004 Estórias

2006 Moldura

2008 Diga Sim

2009 O amor é pra sempre

2009 Acústico & Sertanejo (Edição Especial)

2010 Esperando Você

2011 Cumplicidade

2013 Sem Medo

2014 Aqui Se Paga

2016 Buteco da Desejo

2017 Deixa de Marra

2018 Surreal

2019 Até Depois do Fim (EP)

Encerramento das atividades

O retorno de Yara Tchê e Alessandro Costa

Discografia

Álbuns de estúdio

Álbuns de vídeo
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Ano Título

2006 Ao Vivo em Petrolina

2008 Ao Vivo em João Pessoa

2010 Ao Vivo em Natal[13]

2011 Ao Vivo em João Pessoa[14][15][16]

2013 10 Anos - Ao Vivo em Teresina[17]

2019 Ao Vivo em Teresina[18]

"Até Depois do Fim" (2019)
"Tanto" (2020)
"Sempre Fomos Um" (2020)
"O Meu Lugar" (2020)
"Dose de Orgulho" (2020)
"Só com a Roupa do Corpo" (2020)
"1 Milésimo" (2020)

Jeane Andreia (2003-2008)
Mirella Vieira (2003-2008)
Alba Suâny (2003-2009)
Lenno Ferreira (2003-2009)
Léo Ferreira (2003-2009)
Mel Rios (licença por motivos de saúde de Yara Tchê em 2009)
Madelon Cortês (licença-maternidade de Yara Tchê entre 2010 e 2011)
Daniel Almeida (2010-2016)
Anny Barbi (2009-2017)
Bruna Magalhães (2017)
Rafael Nyedson (2017)
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