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Joinville, 21 de janeiro de 2022.
 

Ata de reunião para deliberação da distribuição de recurso remanescente do Edital de Chamamento
002/2021/PMJ (SEI Nº 21.0.156237-0).

Na reunião ordinária da CAP realizada no dia 19 de janeiro de 2022, com a presença de Marcelo Octavio
Negreiros de Mello, Andressa Rosane Correia, Maria Barbosa Peixoto Fortuna e Dinorah Luisa de Mello
Rocha, nomeados pelo decreto 44.493/2021 (SEI nº 0010695350) , o sr. Marcelo trouxe a informação de que
o processo de impetração e julgamento de recursos conduzido pela Secretaria de Administração e
Planejamento fora concluído e cabendo assim a esta Comissão promover a distribuição dos valores
remanescentes aos proponentes que foram classificados, mas não contemplados por estarem inscritos em
categorias com maior número de propostas do que prêmios oferecidos, conforme o Art. 1.5 do Edital (“ Os
recursos destinados a uma área cultural beneficiada, eventualmente não utilizados por falta de projetos
propostos ou qualificados, será remanejado a outra(s) categoria(s), mediante aprovação da Comissão
Julgadora Técnica, conforme maiores pontuações. “). Considerando que ocorreram sobras em algumas
categorias, onde aconteceu a situação inversa, com a quantidade de prêmios disponibilizados ser maior de
que propostas classificadas e que o Edital 003/2021/PMJ previu o pagamento total de R$ 4.220.000,00 e o
valor total dos projetos homologados foi de R$ 3.435.982,43, isso resultou um saldo de R$ 784.017,57.
Desta forma, podem ser aprovados para homologação, os projetos de Maria Joaninha Marques de Almeida,
protocolo 26131, com 206,4 pontos, valor R$ 50.000,00; Marco Antônio Gonçalves Júnior, protocolo 26000,
com 200,8 pontos, valor R$ 43.700,00; Arte Maior Centro de Educação Musical Ltda, protocolo 26080, com
196,7 pontos, valor R$ 50.000,00; Daniel Machado, protocolo 26122, com 196,7 pontos, valor R$
100.000,00; Alice Mercedes de Oliveira Stupp, protocolo 26056, com 189,3 pontos, valor R$ 45.840,00 e
Casa da Vó Joaquina, protocolo 26057, com 178 pontos, valor R$ 81.051,99 – perfazendo o total de R$
370,591,99. Esta ata, devidamente assinada pelos membros, é encaminhada por Memorando para a
Secretaria de Administração e Planejamento para dar prosseguimento ao processo de Homologação dos
projetos acima contemplados. Sendo só para o momento, eu, Marcelo Octavio Negreiros de Mello, redijo
esta ata e disponibilizo para assinaturas.

 
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Octavio Negreiros de Mello,
Coordenador (a), em 21/01/2022, às 11:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Maria Barbosa Peixoto Fortuna, Usuário
Externo, em 21/01/2022, às 11:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Dinorah Luisa de Melo Rocha Bruske,

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000010780298&id_procedimento_atual=10000010780298&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001515&infra_hash=03b4795ecef15356dec1471573f3586049d6581e502f70098373297f4b3b45d0
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000011667997&id_procedimento_atual=10000010780298&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001515&infra_hash=cd62d5be1d862bd9718f64fce3978a834fadcd0fc3b858fa171276d0918c8f08


Servidor(a) Público(a), em 21/01/2022, às 11:29, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andressa Rosane Corrêa, Usuário
Externo, em 21/01/2022, às 12:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0011712322 e o código CRC F60A8ED1.
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