
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA E RESULTADO DA SELEÇÃO DE
PROPOSTAS DE EDITAIS 

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 26598/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 017/2018 – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA SELEÇÃO  DE  APRESENTAÇÃO  DE  PROPOSTAS  VISANDO  A EXECUÇÃO  DE  PROJETOS
ARTÍSTICOS DURANTE A
SEMANA DA CRIANÇA 2018. 

 A Comissão Permanente para Seleção de Editais da SEMCULT, nomeada pela Portaria
nº 514/2018, em epígrafe  se  reuniu  de  forma presencial  conforme previsto  no  Edital
017/2018, para seleção das propostas do presente edital conforme os seguintes critérios:
a) Excelência, originalidade e relevância do projeto: conteúdo relevante, descrição clara e
objetiva da conveniência de sua execução; b) Potencial de realização do proponente e da
equipe  envolvida  no  projeto:  capacidade  do  proponente  e  dos  demais  profissionais
envolvidos de realizar,  com êxito,  o  projeto proposto,  comprovada por  intermédio dos
currículos, documentos e materiais apresentados;  c)  Analise e avaliação do portfólio do
proponente (release, currículo, clipagem, meios de comunicação diversos, CD’s, DVD’s,
etc),  que permitam a verificação da consistência e pertinência da proposta. A referida
Comissão procedeu à conclusão da análise e ao julgamento das propostas apresentadas
pelos proponentes inscritos no Edital de Chamamento Público em evidência. Após análise
minuciosa  dos  projetos  inscritos  e  seguindo  os  critérios  de  seleção,  segue-se  assim
descrito. A primeira proposta analisada foram as de  Mascote, Cosplay e Personagem
Vivos, se inscreveram nesta modalidade: Luiz Alberto Rodrigues dos Santos, Ana Cláudia
Fonseca Ferreira, Ariane Gonçalves de Oliveira, Gabriel Fontes Fonseca Ferreira e Renan
Santos Brasil.
Após análise da Comissão os candidatos receberam as seguintes pontuações:
Gabriel Fontes Fonseca Ferreira – 90 pontos
Ariane Gonçalves de Oliveira – 85 pontos
Luiz Alberto Rodrigues dos Santos – 85 pontos
Renan Santos Brasil – 80 pontos
Ana Cláudia Ferreira Fonseca –  A proposta apresentada não foi compatível com o
objetivo da programação, sendo assim a proposta foi Descredenciada.
Em  seguida  a  Comissão  analisou  as  propostas  de  Contação  de  História,  tivemos
somente uma proposta inscrita pelo proponente Luiz Alberto Rodrigues dos Santos.  A
proposta apresentada não foi compatível com o objetivo da programação, sendo
assim a proposta foi Descredenciada.
A última proposta analisada foi a de Teatro Infanto Juvenil/ Teatro de Animação. Nesta
modalidade obtivemos duas inscrições: Clayton Barbosa Passos e Luiz Alberto Rodrigues
dos  Santos,  após  análise  da  Comissão,  os  candidatos  receberam  as  seguintes
pontuações: 
Luiz Alberto Rodrigues dos Santos – 85 pontos (teatro de animação)
Clayton Barbosa Passos  – 75 pontos (teatro infanto juvenil)
Após  análise  das  propostas,  os  processos  foram  encaminhados  para  a  Gerência
Administrativa para que sejam tomadas as providências necessárias para a contratação
dos  mesmos.  Eu,  Ivanélia  Moraes  Lins  Gerente  Eventos  e  Patrimônio  Imaterial  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, dezessete de setembro de dois mil e dezoito.

Ivanélia Moraes Lins – Gerente de Eventos e Patrimônio Imaterial



Fernanda Maria Merchid Martins – Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Lucimar Barros Costa – Subsecretário de Cultura

Jovânia Valiat Koppe – Gerente dos Centros Culturais

Maria Isabel Bremide Soares – Coordenadora de Artes

HOMOLOGO  a  decisão,  conforme  consta  desta  Ata  de  Reunião  da  Comissão
Permanente para Seleção de Editais da SEMCULT, nomeada pela Portaria nº 514/2018,
para tais fins.

Lucimar Barros Costa
Secretário Municipal de Cultura e Turismo em Exercício


