PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Departamento de Cultura e Turismo

Ata da Comissão de Avaliação Técnica da Lei 14.017/2020, Lei emergencial Aldir
Blanc, Comissão está, criada pela Portaria nº18.070/2020 e Decreto Municipal nº
5.160/2020, de 23 de outubro de 2020.

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, na sede do Departamento
de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul - SP, situada a Rua Major Corrêa nº
505, Centro, no Município de Vargem Grande do Sul - SP, reuniu-se a Comissão de
Avaliação Técnica da Lei Aldir Blanc, as 14h para averiguação dos envelopes que
constam os projetos de cada cadastrado no Edital de Chamamento nº 03/2020, que se
destina ao “SHOW HIBRIDO VGSUL”, segundo o Edital de Chamamento nº
003/2021 de 27 de novembro de 2021. Verificamos o projeto de acordo com a
modalidade dos cadastrados diante da proposta citada no Edital, seguindo as condições
para 1 evento hibrido (presencial e online) com 2 horas de duração. A proposta para o
evento apresentada teve a aprovação de todos os membros da Comissão, onde
compreenderam que há coerência nestas habilidades. A Comissão também julgou
correta a devolução do recurso, caso haja a ausência do artista nas datas citadas no
Edital de Chamamento nº 03/2021, em data a ser escolhida, que deverá ser realizada
na Casa da Cultura. Abaixo segue o agente cultural aprovado e valor de premiação:
1- Clovis Brandão Moura CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-96
Valor de Premiação: R$ 3.000,00
Sem mais para o momento, como data final para o saneamento de falhas e em
30 de dezembro de 2021 para o recolhimento das certidões e documentos
faltantes.

Vargem Grande do Sul, 04 de novembro de 2021.
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