ATA Nº 005 DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE PARA AVALIAÇÃO DE
PROPOSTAS DE EDITAIS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 021/2018 PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS
PARA APOIO/PATROCÍNIO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A
EVENTOS A SEREM EXECUTADOS NO ANO DE 2019.

A Comissão Permanente para Avaliação de Propostas de Editais da SEMCULT, nomeada
pela Portaria n.º 1.221/2018 composta por servidores da SEMCULT, publicada no Diário
Oficial do Município n.º 5723, página 11, de 14 dezembro de 2018, em epígrafe se reuniu
de forma presencial conforme previsto no Edital 021/2018, para análise do
credenciamento das propostas do presente edital conforme os seguintes critérios: a)
Excelência e relevância do projeto; b) Efeito multiplicador do projeto; c) Potencial de
realização do proponente e equipe; d) Portfólio; assim como a análise da documentação
para o credenciamento conforme Artigo 5º, que permitam a verificação da consistência e
pertinência da proposta. A referida Comissão procedeu à conclusão da análise dos
documentos apresentados pelos proponentes inscritos no Edital de Chamamento Público
de Credenciamento em evidência. Após análise minuciosa do projeto inscrito e seguindo
os critérios de credenciamento, segue-se assim descrito. PROPOSTA CREDENCIADA:
Processo Nº 38911/2019 da Associação Cultural e Educacional de Capoeira Filhos da
Princesa do Sul, cuja finalidade era o aporte financeiro para comemorar o aniversário do
grupo e também realizar a tradição de batizado dos alunos iniciantes e troca de cordéis
dos alunos avançados. Após análise da proposta, e certificação do cumprimento dos
requisitos editalícios, constatou-se a necessidade de complementação de documentação,
razão pela qual fora ofertado o prazo de 05 dias para que os responsáveis entregassem a
documentação solicitada. Sem mais. Eu, Lucimar Barros Costa, Subsecretário de Cultura
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, de Cachoeiro de Itapemirim, lavro a
presente Ata e que vai ser assinada por mim, e por todos os membros que participaram
desta reunião. Cachoeiro de Itapemirim, 25 de outubro de dois mil e dezenove.
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