
PLANILHA DE AVALIAÇÃO NOTAS E AVALIAÇÃO GERAL DA COMISSÃO FORMALIZADA PELO DECRETO N° 9065/2020
Local e data da avaliação: Caçador, 15 de dezembro de 2020

Nº Nome do proponente Nome do projeto Valor 
concedido

Itens descritos no item 11.3 do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
02/SMCET/2020 - LEI ALDIR BLANC Avaliação geral da comissão

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Soma Avaliação final
001/2020

Planet Dance Sonorização Sonorizar R$ 2.250,00 30 12 16 7 10 1 76 Aprovado com 
recursos

A proposta possibilita novos itens a solicitante. Recomenda-se ao proponente ajustar seu projeto 
para que sua contrapartida seja em apoio a eventos do poder público em Caçador, viabilizando 
assim maior retorno de recursos a sociedade, através do uso dos equipamentos adquiridos. O 
portfólio do proponente é extenso, e permite compreender ampla atuação na area. A viabilidade é 
comprometida justamente por não ficar claro como será o uso dos equipamentos na sociedade, no 
que se propõe o projeto. Recomenda-se a aprovação dentro dos recursos orçamentários, caso a 
pontuação permita. 

002/2020

Messala Rossi Canali Aquisição de bens recreativos R$ 0,00 4 10 15 5 10 10 54
Eliminado por não 
atingir a pontuação 
mínima 

A proposta possibilita novos itens ao solicitante. Com as propostas de popularização do lazer, a 
ação é positiva. o tempo de tauação do solicitante no setor cultural é curto. O portfólio é claro 
quanto a atuação em eventos da proponente. A ação de aquisição proposta, em camas elásticas e 
demais itens são pertinentes. O proponente não atinge a pontuação mínima, pois além do tempo 
de atuação, o proposto no projeto não se confirma em um fim cultural específico, prejudicando 
uma avaliação que esteja de acordo com esta chamada.

003/2020

Joseane Sorgatto Materiais para desenho 
pintura R$ 2.300,00 20 18 20 10 10 7 85 Aprovado com 

recursos

A ação é pertinente. O portfólio da proponente é bastante claro e confirma toda uma trajetória 
artística na area. Recomenda-se o financiamento dos materiais propostos, com melhor adequação 
da distribuição dos materiais que depois serão disponibilizados as escolas. Recomenda-se a 
aprovação dentro dos recursos orçamentários, caso a pontuação permita. 

004/2020

Arthur Peixer
A documentação do 
movimento contestado: A 
batalha de Rio das Antas

R$ 0,00 8 12 10 10 10 10 60

 Aprovado fora da 
previsão 
orçamentária da 
chamada/edital

A proposta é positiva, porém o contexto dela esvai a jurisdição da cidade de Caçador, indo para 
um estudo que comporta a região. Dessa forma, não fica claro o âmbito de atuação da ação na 
cidade de Caçador, objeto desta chamada. O currículo do proponente é inovador enquanto 
produtor de conteúdo digital, atuando na area de forma ampla para as necessidades solicitadas. 
Atua a pouco tempo. Recomenda-se a aprovação dentro dos recursos orçamentários, caso a 
pontuação permita. 

005/2020

Leandro Vitto Ateliê Aberto R$ 2.300,00 30 15 20 10 8 9 92 Aprovado com 
recursos

A proposta é excelente, porém conecta apenas o eixo central da proposta. O currículo e portfólio 
do proponente é ótimo.A ação de um atêlie aberto permite uma melhor conexão a outros criadores 
de arte para oportunizar a descoberta de novos talentos, sendo uma verdadeira disseminação de 
recursos. Recomenda-se ao proponente abarcar mais as comunidades afastadas do eixo central 
de Caçador, de modo a reduzir desigualdades no entorno do acesso a arte em Caçador. 
Recomenda-se a aprovação dentro dos recursos orçamentários, caso a pontuação permita. 

006/2020

Associação Amigos da 
Música - AMIMU Instrumentalização R$ 2.250,00 30 15 15 9 9 7 85 Aprovado com 

recursos

A proposta é boa. A viabilidade de adquirir um piano digital, acordeom, bateria, teclado e diversos 
encordamentos ficam prejudicadas em razão de valor solicitado, mas é possível executar, caso a 
proponente consiga adquirir os bens propostos. A ação preve uma apresentação a ser transmitida 
pela rede social da AMimu o que em tempos de pandemia é bastante positivo em razão do 
período de isolamento social. Recomenda-se estruturar esta apresentação de modo a atingir mais 
comunidades com acesso a arte e cultura. O portfólio é bastante completo e atento a questões 
culturais da região. Recomenda-se a aprovação dentro dos recursos orçamentários, caso a 
pontuação permita.  

007/2020

Culturarte Produção 
Culturais ME Produzir R$ 2.300,00 22 15 20 10 8 8 83 Aprovado com 

recursos

A proposta é excelente, colabora com uma iniciativa no entorno de até memso profissionalizar os 
profissioansi através da contrapartida de uma live para produção cultural e elaboração de projetos. 
O Portfólio ainda é incipente, pois é só de fotografias, sme mnenção a eventos, datas, ou ações 
nesse sentido a corroborar com atividades distintas. De todo o modo, o projeto é bastante claro e 
com bastante viabilidade de execução. Recomenda-se a aprovação dentro dos recursos 
orçamentários, caso a pontuação permita. 

008/2020

Susana Bortoluzzi Casali Faz Parte da Arte R$ 2.250,00 22 15 15 10 10 8 80 Aprovado com 
recursos

A poposta é boa. As aquisições são pertinentes ao objetivo da ação, especialmente a 
contrapartida. o portfólio e demais itens de experiência demonstram trajetória extensa na area 
pretendida. No entanto, a contrapartida não deixa claro qual escola será convidada a participar da 
açaõ. Recomenda-se descentralização da ação, e ir para alguma comunidade mais distante do 
centro de Caçador, de modo a popularizar a arte proposta e atingir comunidades que não 
possuem acesso ao centro para o workshop proposto. Recomenda-se a aprovação dentro dos 
recursos orçamentários, caso a pontuação permita. 



PLANILHA DE AVALIAÇÃO NOTAS E AVALIAÇÃO GERAL DA COMISSÃO FORMALIZADA PELO DECRETO N° 9065/2020
Local e data da avaliação: Caçador, 15 de dezembro de 2020

Nº Nome do proponente Nome do projeto Valor 
concedido

Itens descritos no item 11.3 do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
02/SMCET/2020 - LEI ALDIR BLANC Avaliação geral da comissão

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Soma Avaliação final
009/2020

Giovani Leonardo 
Schiavini Traço Ancestral R$ 2.250,00 26 15 16 7 7 7 78 Aprovado com 

recursos

A proposta é positiva. Anexa a historicidade local com elementos artísticos. Recomenda-se maior 
clareza dos pesquisadores que serão envolvidos para melhor construção da proposta. A proposta 
possui um valor adequado a execução e viabilidade.Recomenda-se a aprovação dentro dos 
recursos orçamentários, caso a pontuação permita. 

010/2020

Camila Carpen Contestado Futurista R$ 0,00 10 20 15 10 9 8,5 72,5

 Aprovado fora da 
previsão 
orçamentária da 
chamada/edital

A ação é positiva, porém encontra-se algumas arestas na proposta. O currículo da proponente é 
claro e também específico quanto sua produção artística. Porém, não há clareza de exposições ou 
uso de espaços para popularização de sua arte, seja por exposições ou ações de divulgação de 
sua arte. O tempo de atuação (05 anos) é curto. A ação proposta como contrapartida é positiva e 
relevante. Recomenda-se a aprovação dentro dos recursos orçamentários, caso a pontuação 
permita. 

011/2020

Guilherme Stocco da Silva Instrumentos e Materiais para 
musicalização R$ 0,00 4 16 10 10 10 10 60

 Aprovado fora da 
previsão 
orçamentária da 
chamada/edital

A proposta é positiva. Não há clareza das atividades que serão utilizados os itens a serem 
adquiridos. O tempo de atuação do proponente é curto, o portfólio/currículo é escasso quanto a 
informações acerca da atuação. Embora a ação seja positiva, os itens a serem adquiridos 
esbarram em critérios de seleção e escolha dos itens não clarificados na proposta.  Recomenda-
se a aprovação dentro dos recursos orçamentários, caso a pontuação permita. 

012/2020

João Paulo Almeida Instrumentalização 
Audiovisual R$ 2.300,00 20 18 20 10 10 10 88 Aprovado com 

recursos

O projeto é excelente, pois conecta a produção audiovisual a necessidades locais de 
popularização desta linguagem. A proposta possui viabilidade e o portfólio do proponente é 
excelente em produções culturais no entorno da propositura. O financiamento da ação permitira 
novos olhares a ações propostas como contrapartida conectando os objetivos desta chamada ao 
projeto, na razão de atender outros grupos que atuem de forma a popularizar o acesso a arte e a 
cultura a demais setores da sociedade. Recomenda-se a aprovação dentro dos recursos 
orçamentários, caso a pontuação permita. 

013/2020

Rodrigo Shapieski Iluminação Cênica Alternativa R$ 2.300,00 30 15 15 10 10 10 90 Aprovado com 
recursos

A ação é positiva, permite uma melhor compreensão de iluminação cênica para comunidade. o 
currículo do proponente é extenso e bastante claro quanto a atuação na area. A proposta se 
enquadra dentro dos requisitos editálicios, permitindo a aquisição de novos equipamentos para 
iluminação cênica. Recomenda-se a aprovação dentro dos recursos orçamentários, caso a 
pontuação permita. 

014/2020

Gustavo Loeff Zardo
Construção e manutenção de 
acervo de pesquisa para 
gestão cultural

R$ 2.315,83 30 15 18 10 9 10 92 Aprovado com 
recursos

A proposta é excelente. A necessidade formação de agentes, bem como construção de acervo 
ajuda a dirimir as arestas encontradas na sociedade quanto ao tema, especialmente ações que 
permitam combater a desinformação e tantos outros itens que colaboram para a redução das 
desigualdades, que incluem o acesso a formação, bem como editais e chamadas. Os itens 
propostos para aquisição, bem como o seu uso são claros. O currículo/portfólio do proponente é 
excelente, colaborando com a linha proposta de financiamento, sendo completamente pertinente a 
aprovação dos recursos solicitados. Recomenda-se a aprovação dentro dos recursos 
orçamentários, caso a pontuação permita. 

015/2020

Igor Cesar Manfroig 
Espindola

Instrumentos e materiais para 
produção audiovisual R$ 0,00 0 0 0 0 0 0 0

 Desclassificado - 
não entrega de 
documentos 
determinados no 
edital/chamada

Sem avaliação de pontuação prevista em edital por eliminação pelo não atendimento de requisitos 
documentais editálicios. 

016/2020

Cine Clube Curucaca Projeto Cultural Cineclube 
curucaca R$ 0,00 0 0 0 0 0 0 0

 Desclassificado -  
não entrega de 
documentos 
determinados no 
edital/chamada

Sem avaliação de pontuação prevista em edital por eliminação pelo não atendimento de requisitos 
documentais editálicios. 

017/2020

Camila da Silva Dutra Aquisição de livros para 
mediação de leitura R$ 0,00 12 17 15 8 7 7 66

 Aprovado fora da 
previsão 
orçamentária da 
chamada/edital

A proposta é positiva, a proponente propõe-se a trabalhar com mediação de leitura, através de 
aquisição de livros. Não está claro a formação da proponente para atuação em ações neste 
sentido. A proposta é positiva, porém, diante do contexto da pandemia, mediar leitura deve-se 
observar os cuidados devidos enquanto perdurar o período de isolamento social, ainda mais 
envolvendo crianças que até o momento vivenciam presença em sala de aula de forma por 
atividades não presenciais. De qualquer modo, a ação é positiva e recomenda-se a aprovação 
dentro dos recursos orçamentários, caso a pontuação permita. 
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Total: R$ 22.815,83

CAÇADOR, 15 DE DEZEMBRO DE 2020
COMISSÃO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DESIGNADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 9065/2020


