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ATA DE REUNIÃO INTERNA 

 

Ao vigésimo dia do mês de fevereiro, às dez horas e vinte e sete minutos na sala da 

CEASC da Secretaria de Cultura do município de Camaçari, situada na Rua do Telégrafo, 

s/n, Bairro do Natal, Camaçari, Bahia, foi realizada abertura da sessão interna para 

definição de parâmetros de diligências do Chamamento Público nº 01/2018, Processo 

Principal (00689.11.07.611.2018), cujo objetivo é avaliação e seleção de projetos artístico-

culturais que estimulem o desenvolvimento e a permanência das artes nas suas diversas 

formas de expressão para receber financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, 

no percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de cada projeto, sendo 

priorizadas aquelas oriundas e/ou realizadas em benefício de pessoas com menor acesso 

à cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade cultural no município, garantindo a 

cultura enquanto direito de todos os cidadãos, tendo como local principal de realização o 

município de Camaçari, Bahia. Sob a condução da Presidente da CEASC, Guida 

Schnitman Queiroz e a participação dos membros da comissão, designados pelo Decreto 

nº 6853/2018, foi estabelecido que, seriam diligenciadas todas as propostas que tivessem 

duas ou menos pendências documentais, concedendo o prazo de 02 (dois) dias úteis aos 

proponentes para sanarem as eventuais pendências, que não seriam 

aceitas/diligenciadas as propostas que não apresentassem cópia do RG e CPF,  

formulário de inscrição no padrão estabelecido pelo edital, as quatro mídias digitais, 

comprovante de residência, estatuto ou contrato social e cadastro no CNPJ (no caso 

de pessoa jurídica). Sem mais nada a tratar a Presidente da Comissão suspendeu a 

sessão dando por encerrado os trabalhos e lavrou esta Ata que vai assinada pelos 

presentes. 
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