
 
ESTADO DA PARAIBA 

Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz 
Av. Fundador Saraiva Leão, 192 – Centro ▪ CEP no 58.893-000 ▪ CNPJ/MF no 

01.612.692/0001- 91 ▪ E-mail: pmsaojosebc@bol.com.br 

                                     
 

RESULTADO DA ANALISE DE RECURSOS 

A Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Turismo juntamente com a 
Comissão de Acompanhamento e Deliberações publicou, torna publico o resultado do 
julgamento dos recursos nas etapas de habilitação em primeira chamada e 
homologação para fins do recebimento do subsídio previsto no Artigo 2°, inc. II da Lei 
Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).  

Nº NOME TITULO DO PROJETO RESULTADO 

01 Skarlath Ohara Alves Saraiva de 
Holanda 

Oficina de teatro e 
apresentações artísticas 
Maria Bonita e seu 
cangaço. 

 
INDEFERIDO 

 

MOTIVAÇÃO DO INDEFERIMENTO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 

PUBLICO n°001/2020 

NÃO ATENDIMENTO DOS ITENS 5.4 E 5.5 DO EDITAL, sendo: 

5.4 - O proponente deve especificar no ato de inscrição qual o tipo de execução e 

contrapartida deseja escolher realizar, se presencial ou online, sendo que as atividades 

presenciais ficarão condicionadas ao fim do isolamento social devido à pandemia, bem como, 

se possível, a previsão de realização. Em caso de participante menor de 18 anos, será indicado 

no ato de inscrição o seu representante legal e anexado junto a documentação pessoal de 

ambos, uma declaração do Conselho Tutelar declarando a livre e espontânea manifestação de 

interesse do menor para participação no edital através do seu representante legal e uma auto- 

declaração assinada pelo menor e seu representante legal que afirme sua atuação na 

modalidade artística desejada.  

5.5 – Na ausência de qualquer dos documentos exigidos no ato da inscrição ou apresentação 

de documentação em desconformidade, conforme prevê o item 6, o interessado será 

inabilitado. 

São José do Brejo do Cruz-PB, 04 de dezembro de 2020. 

 

 

Annetilha Priscila da Silva Lino 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo  
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