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Portaria Secult nº 25/2018 
 

O Secretário Municipal de Cultura e o Presidente da Comissão de Análise de Projetos - CAP, no 

uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 9.037/2015 e com o Edital nº 

9/2018 – Incentivo à Cultura, tornam público o resultado dos projetos desclassificados na fase de pré-

análise, por estarem em desacordo com o edital.  

Os projetos desclassificados poderão ser retirados por seus proponentes em até 15 (quinze) dias 

após a publicação dos resultados, quando ao final do prazo serão descartados, conforme disposto no item 

2.14 do edital.  

PROJETOS DESCLASSIFICADOS 

Protocolo nº Projeto Motivo de desclassificação 

004/2018 Poços de Caldas, o vale milagroso Em desacordo com o item 1.3 do edital;  

006/2018 Hip Hop nas Escolas 
4.2.1. Não apresentou currículo do empreendedor, 
relacionado às atividades culturais, elaborado 
conforme Anexo I do formulário-padrão. 

010/2018 
Gravação do CD “Lá Vem 
História” (AC) 

Em desacordo com o item 1.3 do edital (AC) 

017/2018 Circo Pra Quem Tem Pressa Em desacordo com o item 1.3 do edital;  

018/2018 Espetáculo "Tô Lixando" Em desacordo com o item 1.3 do edital;  

035/2018 GiraMundo com Arte Em desacordo com o item 1.3 do edital; 

043/2018 
Projeto Social Shindo-Kai Karate-
do novo caminho 

4.2.6. Não apresentou 3 (três) páginas de 
reportagens, publicações e outros materiais impressos 
em que figure, obrigatoriamente, o nome ou nome 
artístico do empreendedor, que deve estar 
devidamente destacado com marcador de texto ou 
sublinhado, para comprovação de sua atuação na 
área cultural (quantidade mínima e obrigatória exigida 
de 3 (três) páginas); 
6.1.3. Serão desclassificados, sem direito a recurso, 
os projetos de empreendedores que não 
comprovarem seu objetivo e sua atuação 
prioritariamente culturais. 

046/2018 
"Uai, Cadê?" Espetáculo para 
Bebês 

4.2.5. Não apresentou 1 (um) comprovante de 
residência do ano de 2018 em nome do 
empreendedor, no município de Poços de Caldas. 

056/2018 Morador de Rua 

4.2.6. Não apresentou 3 (três) páginas de 
reportagens, publicações e outros materiais impressos 
em que figure, obrigatoriamente, o nome ou nome 
artístico do empreendedor, que deve estar 
devidamente destacado com marcador de texto ou 
sublinhado, para comprovação de sua atuação na 
área cultural (quantidade mínima e obrigatória exigida 
de 3 (três) páginas); 
4.2.6.1. Não apresentou relatório de suas atividades 
culturais realizadas no último ano, acompanhado de 
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registro fotográfico. 

058/2018 Musical História de Uma Alma 

4.2.6. Não apresentou 3 (três) páginas de 
reportagens, publicações e outros materiais impressos 
em que figure, obrigatoriamente, o nome ou nome 
artístico do empreendedor, que deve estar 
devidamente destacado com marcador de texto ou 
sublinhado, para comprovação de sua atuação na 
área cultural (quantidade mínima e obrigatória exigida 
de 3 (três) páginas); 
4.2.6.1. Não apresentou relatório de suas atividades 
culturais realizadas no último ano, acompanhado de 
registro fotográfico 

061/2018 Escola de Música São José 

4.2.6. Não apresentou 3 (três) páginas de 
reportagens, publicações e outros materiais impressos 
em que figure, obrigatoriamente, o nome ou nome 
artístico do empreendedor, que deve estar 
devidamente destacado com marcador de texto ou 
sublinhado, para comprovação de sua atuação na 
área cultural (quantidade mínima e obrigatória exigida 
de 3 (três) páginas); 
4.2.6.1. Não apresentou relatório de suas atividades 
culturais realizadas no último ano, acompanhado de 
registro fotográfico. 

065/2018 Acalanto Em desacordo com o item 1.3 do edital. 

066/2018 Viola, Prosa e Canção Em desacordo com o item 1.3 do edital.  

083/2018 Poços É Jazz Festival 2019 Em desacordo com o item 6.1.4 do edital. 

086/2018 
Samba no Museu, com exposição 
do Varal do samba 

2.8. Não apresentou formulário-padrão com todas as 
folhas rubricadas, numeradas sequencialmente e 
encadernadas, em espiral, de modo a impedir seu 
extravio. 

097/2018 Mar Aberto 

4.2.5. Não apresentou 1 (um) comprovante de 
residência do ano de 2018 em nome do 
empreendedor, no município de Poços de Caldas; 
4.2.6. Não apresentou 3 (três) páginas de 
reportagens, publicações e outros materiais impressos 
em que figure, obrigatoriamente, o nome ou nome 
artístico do empreendedor, que deve estar 
devidamente destacado com marcador de texto ou 
sublinhado, para comprovação de sua atuação na 
área cultural (quantidade mínima e obrigatória exigida 
de 3 (três) páginas); 
4.2.6.1. Não apresentou relatório de suas atividades 
culturais realizadas no último ano, acompanhado de 
registro fotográfico. 

105/2018 O recado do rio 
2.8. Não apresentou formulário-padrão devidamente 
assinado. 

106/2018 
Nego Moura - Lançamento do 
Disco Ladeira 

Em desacordo com o item 6.1.4 do edital. 

110/2018 
14º Encontro de Corais Luzia de 
Oliveira 

4.2.6. Não apresentou 3 (três) páginas de 
reportagens, publicações e outros materiais impressos 
em que figure, obrigatoriamente, o nome ou nome 
artístico do empreendedor, que deve estar 
devidamente destacado com marcador de texto ou 
sublinhado, para comprovação de sua atuação na 
área cultural (quantidade mínima e obrigatória exigida 
de 3 (três) páginas); 
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4.2.6.1. Não apresentou relatório de suas atividades 
culturais realizadas no último ano, acompanhado de 
registro fotográfico. 

113/2018 
Quem Conta Um Conto Aumenta 
Um Ponto 

Em desacordo com o item 6.1.4 do edital. 

116/2018 Desenho: Acervo e Memória 

4.2.2. Não apresentou cópia de documento de 
identidade com foto (simples e legível); 
4.2.3. Não apresentou cópia do CPF (simples e 
legível); 
4.2.3.1. Não apresentou cópia legível de documento 
oficial onde constem os números dos referidos 
documentos - exemplo: carteira de motorista; 
4.2.4. Não apresentou Certidão de Regularidade 
Fiscal com a Fazenda do Município; 
4.2.5. Não apresentou 1 (um) comprovante de 
residência do ano de 2018 em nome do 
empreendedor, no município de Poços de Caldas. 

121/2018 Coral Escola São José 

4.2.5. Não apresentou 1 (um) comprovante de 
residência do ano de 2018 em nome do 
empreendedor, no município de Poços de Caldas; 
4.2.6. Não apresentou 3 (três) páginas de 
reportagens, publicações e outros materiais impressos 
em que figure, obrigatoriamente, o nome ou nome 
artístico do empreendedor, que deve estar 
devidamente destacado com marcador de texto ou 
sublinhado, para comprovação de sua atuação na 
área cultural (quantidade mínima e obrigatória exigida 
de 3 (três) páginas); 
4.2.6.1. Não apresentou relatório de suas atividades 
culturais realizadas no último ano, acompanhado de 
registro fotográfico. 

122/2018 Projeto Oficina Literária 

4.2.6. Não apresentou 3 (três) páginas de 
reportagens, publicações e outros materiais impressos 
em que figure, obrigatoriamente, o nome ou nome 
artístico do empreendedor, que deve estar 
devidamente destacado com marcador de texto ou 
sublinhado, para comprovação de sua atuação na 
área cultural (quantidade mínima e obrigatória exigida 
de 3 (três) páginas); 
4.2.6.1. Não apresentou relatório de suas atividades 
culturais realizadas no último ano, acompanhado de 
registro fotográfico. 

 
ESTA PORTARIA FOI RETIFICADA PELA PORTARIA SECULT Nº 1/2019, PUBLICADA EM 16 DE 
JANEIRO DE 2019. 
 
Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação.  
 
Poços de Caldas, 27 de dezembro de 2018. 

 
Hudson Luiz Vilas Boas 
Secretário Municipal de Cultura  

 
Luis Gustavo dos Santos Dutra 
Diretor de Políticas Culturais  
Presidente da Comissão de Análise de Projetos -CAP  


