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Ata No07/2022
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte dois às treze horas e quarenta
e cinco minutos, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção e Avaliação dos
Projetos, Portaria N'690/2022, estando presentes Mana Inês Balbinotti, Cristiane Ana
Casagrande Klein, Helena da Fátima Soares Ribas e Renato Gardaz, na sala de reuniões
da Prefeitura Municipal de Pato Branco, sito a Rua Caramuru número 271, centro, Pato
Branco. Paraná, tendo como pauta da reunião o recebimento de envelopes de planos de
trabalho e de documentação das OSCs referente ao Edital de Chamamento Público
N'4/2022, Processo número 70/2022. Mana Inês inicia a reunião apresentando os
componentes da Comissão de Seleção presente e Sr Rogério de Moura lzidoro,
representante da ICEV, Instituto Cultural Educar para a Vida. Em sequência informa que o
presente chamamento público tem por objeto selecionar propostas para a celebração de
parceria com a administração pública, por intermédio da Secretaria de Assistência Social
e Conselho Municipal de defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, através da
formalização de termo de Colaboração, para consecução de finalidade de interesse
público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros as Organizações
da Sociaedade civil (OSC) sem fins lucrativos, com recursos do Fundo Municipal da
Criança e Adolescente, conforme a deliberação do CMDDCA. Mana Inês informa que as
OSCs que protocolaram envelopes para o Chamamento Publico de N'4 são: Remanso da
Pedreira. Instituto cultural Educar para a Vida. Associação de Voleibol de Pato Branco
Associação Colosso da Baixada, Associação De Handebol de Pato Branco, CTG
Carreteando a Saudade e Fundabem Fundação Pato-branquense do Bem-Estar,
confirmando que todas as OSCs apresentaram dois envelopes, sendo os envelopes de
número l contendo os planos de trabalho e os envelopes de número dois contendo a
documentação das OSCs. Posteriormente Mana Inês relata que a Comissão abrirá os
envelopes de número um para serem rubricados e os envelopes de número dois foram
rubricados mantendo-os lacrados e que serão avaliados somente das Oscs que tiverem o
plano de trabalho aprovados após sua avaliação. Seguindo os trabalhos foram rubricados
todos os planos de trabalho e envelope de documentos e posteriormente Mana Inês
informa que conforme consta no edital, item 13.3, a comissão tem um prazo de dez dias
úteis para realizar a avaliação dos planos de trabalho e pede a suspensão da reunião até
uma data próxima a ser marcada. Não tendo mais a declarar, encerra-se a presente
reunião, e, para contar, eu, Mana Inês Balblnotti, presidente da Comissão de Seleção
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