
Ata do Parecer dos Avaliadores do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2018 – 
FCG – VI EDITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CULTURA 
 

Na semana do dia 07 à 11 de maio de dois mil e dezoito, na sede da Fundação Cultural 
de Guabiruba/SC, fizeram-se presente os membros avaliadores, Sra. Rosemari Glatz, Sr. 
Sidinei Ernane Baron, Sra. Cláudia Rieg Baron. A superintendente da Fundação Cultural 
Jucilene Regina Schmidt e sua referida assessora Paula Maiara Bohn, foram iniciados os 
trabalhos de avaliação. Cada avaliador leu e analisou individualmente os projetos conforme 
os critérios de seleção e pontuação previstos no edital.  
 
 O Resultado da avaliação dos projetos em pontos e com seus respectivos valores 
foram os seguintes: 
 

Proponente Projeto Nota Valor$ 

Emiliano Daniel de 
Souza 

Metades 48,50 9.509,68 

Vanessa Dietrich 
Carminati 

Memorial da Fábrica de 
Vasos Willy João 
Dietrich 

48,00 9.924,31 

Jenifer Schlindwein Oficinas de Teatro de 
Improviso 

45,00 9.020,00 

Méroli Habitzreuter Permane(ser) escritor 33,00 6.300,00 

Kamille Khristiny 
Meneses de Oliveira 

Maré Boa 25,00 5.200,00 

Junior Dival dos 
Santos 

Práticas de canto, coral 
e expressão corporal 
como instrumento de 
educação musical 

21,00 Não alcançou a 
pontuação mínima 
exigida pelo Edital. 

CATEGORIA NOVOS 
TALENTOS 

   

Proponente Projeto Nota Valor$ 

Thiago Luiz Américo Perfeito Louvor 36,00 Não apresenta 
subsídios 
suficientes que 
comprove a 
execução do 
projeto. 

 
 
Seguem observações referenciadas por selecionadores para os projetos avaliados: 
 

 Metades: foi sugerido realizar espetáculos dentro das igrejas. 
 Memorial da Fábrica de Vasos Willy João Dietrich: foi sugerido publicar um livro com 

a história, incluindo os materiais gráficos, história e fotografias. 



 Oficinas de Teatro de Improviso: sugestão para ampliar para mais bairros. 
 Permane(ser) escritor: a sugestão é de excluir à vinda do palestrante e a compra dos 

livros de Deonísio da Silva – R$ 3.700,00. 
 Maré Boa: todos os livros deverão ser distribuídos somente na cidade de Guabiruba, 

excluir o custo da arte de divulgação do evento de lançamento e excluir o custo do 
cachê do músico para o evento de lançamento e equipamento de som. Imprimir no 
mínimo dois exemplares. Foi sugerido da divulgação que poderá ser feita pela 
imprensa da Prefeitura Municipal de Guabiruba e a atração musical oferecida pela 
Fundação Cultural. 

 Práticas de canto, coral e expressão corporal como instrumento de educação musical: 
o objetivo do projeto é muito amplo, deverá somente restringir à Guabiruba. Excluir a 
parte de sonorização, pode-se realizar o espetáculo por exemplo, dentro da Mostra 
de Arte e Cultura ou outro evento que já tenha sonorização. Outro ponto a observar é 
que a Escola Carlos Maffezzolli possui coral escolar e pode-se criar parceria com este 
coral. Também as escolas do Aymoré e Lageado possuem alunos que participam de 
corais infantis nestes bairros. 

 Perfeito Louvor: Muito boa iniciativa mas faltou o orçamento assinado pelas empresas 
fornecedoras dos serviços, como por exemplo, custo das cópias, prensagem dos 
CD’s,...  
 

Todas as propostas aprovadas neste presente edital somam o total de R$ 39.953,99, 
tendo como saldo não aplicado o total de R$ 10.046,01 

Após a deliberação sobre todos os projetos, os selecionadores juntamente com a equipe 
da Fundação Cultural de Guabiruba encerram o processo de seleção, e eu Paula Maiara 
Bohn, lavrei a presente ata. 

 


