
            COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO E
        AVALIAÇAO

JULGAMENTO DO RECURSO – Projetos Submetidos de 01 a 30 de junho

ATA  DA  REUNIÃO  DA  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  SELEÇÃO  E  AVALIAÇÃO,
referente  ao  julgamento  do  recurso  administrativo  interposto  conforme  as
normas do Edital de Chamamento Público nº 005/2021 através do item 15 e suas
alíneas. Na reunião realizada no dia vinte e um de julho de dois mil e vinte e um,
nas dependências da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá,
sito  à rua XV de Novembro, 499 – Centro Histórico, no Município de Paranaguá,
estado do Paraná, estiveram reunidos o Senhor Marcos Xavier Ribeiro, Presidente
da Comissão, o Sr. Cristian Rafael Mendes, Secretário da Comissão e o Sr. Gabriel
Pereira das Neves, membro integrante desta comissão. Em face ao requerimento
de  recurso  interposto  pela  proponente  interessada  e  seguindo  as  regras  que
compõe este Edital a Comissão Permanente de Seleção e Avaliação declara:

• Em resposta ao pedido de recurso protocolado sob o nº 21293/2021 da
Sra. Jessika Ramos Santos de Oliveira de Camargo no qual a requerente
declara  a  esta  Comissão  que  a  Certidão  de  Casamento  que  comprova
vínculo  com  o  titular  declarado  no  comprovante  de  endereço  se
encontrava anexado na documentação de inscrição. A Comissão, em nova
verificação  dos  documentos  apresentados  pela  proponente  em  sua
inscrição, constatou novamente a ausência do documento de comprovação
de  vínculo  com  a  pessoa  declarada  na  comprovação  de  residência.
Salienta-se  que  a  proponente  anexou  a  certidão  de  casamento  com o
titular do comprovante de residência declarado na inscrição somente na
apresentação  do  recurso.  Isto  posto,  através  da  não  constatação  de
documentação  que  possa  ter  sido  não  observada  em  primeira  análise
documental da inscrição e, seguindo as regras editalícias em específico o
item 4.16 do Edital que determina que após o envio da inscrição do projeto
não serão  aceitos  inclusão  de documentos  posteriormente,  a  Comissão
delibera pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado.

Deste  modo,  o  resultado  dos  projetos  classificados  que  tiveram  inscrição  no
período entre 01 a 30 de junho segue inalterado.  Sem mais, eu, Cristian Rafael
Mendes,  secretário  da Comissão Permanente de Seleção e Avaliação,  lavrei  a
presente ata, que será assinada por mim, pelo sr. presidente da comissão e pelo
sr. Gabriel Pereira das Neves, membro integrante presente à reunião. 

Paranaguá, 21 de julho de 2021.
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