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ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA - AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR DA CULTURA
EDITAL nº 01/2021 | MODALIDADE SELEÇÃO DE PROPOSTAS | ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
RESULTADO FINAL DE RECURSOS

LISTA ORGANIZADA POR NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ID

RAZÃO SOCIAL DA
ENTIDADE

RESULTADO
APÓS RECURSO

NOTA APÓS
RECURSO
(SE FOR O
CASO)

RESPOSTA DO RECURSO

RECURSO PROVIDO. O proponente planeja
executar 19 ações de diversas áreas em
uma gestão conjunta com parceiros
indicados na descrição aos quais será
repassada parte do recurso previsto no
edital.
RECURSO PROVIDO. A proponente deixa
claro que serão realizados os repasses e
apresenta distribuição clara para diversas
áreas.
RECURSO PROVIDO. Conforme CNPJ, a
representante legal é de fato a pessoa que
apresenta a proposta.
RECURSO PROVIDO. De acordo com o
cronograma de execução apresentado
informa que parte da ação e repasse será
no ano de 2022, o que não está dentro do
prazo estabelecido pela Resolução Secult
70/2021.
RECURSO PROVIDO. Conforme CNPJ, a
representante legal é de fato a pessoa que
apresenta a proposta.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos para
reconsideração da nota atribuída.
RECURSO PROVIDO. Solicita que seja
considerado válido, sobre este ponto,
conforme CNPJ, a representante legal é de
fato a pessoa que apresenta a proposta.
Na proposta apresentada é possível
verificar que a OSC utilizará todo o recurso
seja através de pagamento de seus
profissionais ou de aquisição de
equipamento. Apesar de ter detalhamento
com distribuição a profissionais, esta
distribuição está ligada a distribuição de
recursos normal a contratações a serem

51

Centro Cultural Dona
Antônia

Validado

75

60

INSTITUTO
SOCIOCULTURAL
MERAKI

Validado

75

61

CENTRO CULTURAL
CASA DO TEATRO

Validado

60

72

ASSOCIAÇÃO
CULTURAL PERNA DE
PALCO

Validado

75

77

Associação
Comunitária Trupe de
Brasília de Minas
Liga Ecológica Santa
Matilde

Validado

75

Validado

85

Instituto Chácara
Santa Eulália - ICSEU

Validado

40

90

100
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realizadas e não distribuição dos recursos
conforme proposto neste edital.

118

Associação Cultural
Arte & Alegria
Casa de Cultura Afro
Gerais

Validado

Validado

60

164

ASSOCIAÇÃO DAS
FAMILIAS DOS
PEQUENOS
PRODUTORES RURAIS
DE SÃO CAETANO E
ADEJACENCIAS AFPPRSCA
Instituto Milho Verde

Validado

80

188

Euterpe Santa Cecília

Validado

65

230

associação
malacachetense de
amparo a infancia

Validado

55

123

155

65

Invalidado

RECURSO PROVIDO. Argumentação
acatada e proposta reavaliada.
RECURSO NÃO PROVIDO. Na proposta foi
encaminhado no lugar do Estatuto, um
documento denominado "Atestado de
funcionamento", apenas em sua defesa
encaminha o estatuto. Considerando o
item 10.2. é vedada a inclusão de novos
documentos no recurso, uma vez que, a
documentação comprobatória
apresentada não consta em nenhum dos
arquivos encaminhados quando do envio
da proposta, portanto a proposta segue
invalidada.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da nota atribuída.

RECURSO PROVIDO. Argumentação
acatada e nota revisada.
RECURSO PROVIDO. Na proposta
apresentada é possível verificar que OSC
executará a um festival que acontecerá em
2021/2022. Apesar de ter detalhamento
com distribuição a profissionais, esta
distribuição está ligada a distribuição de
recursos normal a contratações a serem
realizadas por qualquer evento cultural e
não distribuição dos recursos conforme
proposto neste edital.
RECURSO PROVIDO. Conforme CNPJ, a
representante legal é de fato a pessoa que
apresenta a proposta. Na proposta
apresentada está claro que a própria OSC
executará oficinas. Não há detalhamento
com distribuição a profissionais o que
indica que não haverá distribuição dos
recursos conforme proposto neste edital.
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236

ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
CULTURAL DESPORTIV
A E DE PROMOÇÃO
SOCIAL DE
BOCAOIUVA ACOMSOL
Associação de Apoio
aos Autistas Laço Azul

Invalidado

Validado

55

267

Associação Clube
Literário Tamboril

Validado

65

280

Instituto Fernando
Sabino

Validado

70

281

Grupo Artístico
Cultural Quatro
Crescente
ASSOCIACAO DO
CRESERTAO - CENTRO
DE REFERENCIA EM
TECNOLOGIAS
SOCIAIS DO SERTAO
ASSOCIACAO
COMUNITARIA SAO
SEBASTIAO -ASSER

Validado

50

Validado

80

Validado

70

ASSOCIAÇÃO DAS
FAMÍLIAS DOS
PEQUENOS
PRODUTORES RURAIS
QUILOMBOLAS DO
CÓRREGO DOS
MACACOS/GAMA

Validado

75

266

320

330

349

RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando o
item 10.2. é vedada a inclusão de novos
documentos no recurso, portanto a
proposta segue invalidada.

RECURSO PROVIDO. O Documento de
identificação apresentado é considerado
válido e consta todos os dados conforme
solicitado referente a representante legal
conforme CNPJ.
RECURSO PROVIDO. Conforme CNPJ, a
representante legal é de fato a pessoa que
apresenta a proposta.
RECURSO PROVIDO. Solicita revisão de
todas as notas, no quesito histórico do
proponente a nota foi revista, entretanto,
na proposta apresentada é possível
verificar que a OSC executará
eventos/workshops/exposições não
estando claro quando ocorrerá. Apesar de
ter detalhamento com distribuição a
profissionais, esta distribuição está ligada a
distribuição de recursos normal a
contratações a serem realizadas por
qualquer evento cultural e não distribuição
dos recursos conforme proposto neste
edital.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos para
reconsideração da nota atribuída.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da nota atribuída.

RECURSO NÃO PROVIDO. O Critério de
Descentralização foi corretamente
avaliado, tendo em vista que o proponente
é de município da região metropolitana, e
conforme previsto no edital, a nota
atribuída será de 20 pontos.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da nota atribuída.
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360

Sistema de Ajuda
Significativa ao
Próximo

Invalidado

372

Palavras Encantadas

Invalidado

380

ASSOCIACAO DOS
MORADORES DE
CACHOEIRA DA LAGE

Validado

65

383

MAZ ASSOCIAÇÃO
ARTÍSTICA MARINA
AZZE

Validado

55

401

Sociedade dos Amigos
do Memorial
Manuelzão e de
Revitalização de
Andrequicé
CIA DE TEATRO
KATARISSO
Associação Cultural
São Miguel Arcanjo
ACMA

Validado

85

Validado

80

Validado

45

420
423

RECURSO NÃO PROVIDO. Na defesa
informa que o documento referente ao
Estatuto está cadastrado no SEI,
considerando que o SEI não é a plataforma
para a inscrição do edital, a proposta
segue invalidada.
RECURSO NÃO PROVIDO. Após reavaliação
verificou-se que não foi apresentado
documento obrigatório para validação comprovante de residência (considerar
também 10.2 do Edital).
RECURSO PROVIDO. Na proposta
apresentada é possível verificar que OSC
executará a um festival que acontecerá em
2022. Apesar de ter detalhamento com
distribuição a profissionais, esta
distribuição está ligada a distribuição de
recursos normal a contratações a serem
realizadas por qualquer evento cultural e
não distribuição dos recursos conforme
proposto neste edital.
RECURSO PROVIDO. Na proposta
apresentada é possível verificar que OSC
executará a proposta em um evento online
- oficinas. Apesar de ter detalhamento com
distribuição a profissionais, esta
distribuição está ligada a distribuição de
recursos normal a contratações a serem
realizadas por qualquer evento cultural,
tendo alocada a maior parte destes para
gastos com a produção do evento e não
deixa claro como será a distribuição dos
recursos as áreas conforme proposto neste
edital.
RECURSO PROVIDO. Solicita revisão da
analise nos critérios Histórico do
proponente e Conceito e Conteúdo,
justificativa acatada e notas revisadas.
RECURSO PROVIDO. Argumentação
acatada e proposta reavaliada.
RECURSO PROVIDO. Observamos um erro
de cálculo, na soma do orçamento
apresentado na proposta o valor é de
R$148.000,00. Na proposta apresentada
está claro que a OSC executará um evento.
Apesar de ter detalhamento com
distribuição a profissionais e a outros
grupos, esta distribuição está ligada a
distribuição de recursos normal a
contratações a serem realizadas por
qualquer evento e não deixa claro como se
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dará a distribuição dos recursos conforme
proposto neste edital.

428

Instituto Bateia-IBA

Validado

90

437

ASSOCIAÇÃO CAMPO
DAS VERTENTES
CEPASA Centro
Polivalente de
Atividades Sociais
Culturais e Ambientais

Validado

85

Validado

70

Associação do Terno
de Congado Marujos
Azul de Maio- AZM
Sociedade Musical
Santa Cecília

Validado

75

Validado

55

CASA SOL INVICTUS

Validado

90

445

448

452

456

RECURSO PROVIDO. Solicita revisão da
nota Histórico do proponente, justificativa
acatada e nota revisada.
RECURSO PROVIDO. A proposta está
condizente com a finalidade deste edital.
RECURSO PROVIDO. Na proposta
apresentada é possível verificar que a OSC
propõe o repasse a uma série de oficinas
que acontecerá em 2022. Apesar de ter
detalhamento com distribuição a
profissionais, essa está ligada a
distribuição de recursos normal a
contratações a serem realizadas para
realização de oficinas especificas que
poderão acontecer na OSC, e não deixa
claro como será a distribuição dos recursos
as áreas conforme proposto neste edital.
RECURSO PROVIDO. Argumentação
acatada e proposta reavaliada.
RECURSO PROVIDO. Solicita que seja
considerado valido. Na proposta
apresentada é possível verificar que OSC
executará as ações, seja através de sua
manutenção, ou através de pagamento de
seus profissionais e de realização dos
cursos ofertados. Apesar de ter
detalhamento com distribuição a
profissionais, esta distribuição está ligada a
distribuição de recursos normal a
contratações a serem realizadas, prevê um
edital para repasse de apenas 20% do
recurso.
RECURSO PROVIDO. Solicita revisão da
nota Histórico do proponente e
descentralização. A primeira nota foi
revista, entretanto o proponente já atingiu
nota máxima no segundo requisito e não
há o que se falar de revisão.
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467

Grupo Teatral Fênix

Validado

65

474

VIADUTO DAS ARTES

Validado

50

486

Grupo Semente da
Africa

Validado

45

491

ASSOCIAÇÃO
EDUCATIVA E
CULTURAL DE
IGARAPÉ
Associação
Filantrópica Sagrado
Coração de Jesus AFISCOJE

Validado

65

Validado

60

ASSOCIAÇÃO
Validado
BOCAIUVENSE DE
ARTESÃO
Guarda Moçambique
Validado
São José Operário e
São Benedito no Reino
de Nossa Senhora do
Rosário de Pompéia
INSTITUTO CULTURAL Validado
E SOCIAL MARANATA

95

492

504

516

522

70

45

RECURSO PROVIDO. A proponente
apresenta informações de como serão
realizados os repasses com valores préestabelecidos, mas não apresenta quantos
serão os beneficiários na execução de
microprojetos que serão executados pela
OSC o que atende parcialmente ao objeto.
RECURSO PROVIDO. Na soma do
orçamento apresentado na proposta o
valor é de R$128.000,00, no texto
apresentado não constam os valores de
deslocamento combustível e nem tarifas
bancárias, valores estes apresentados
apenas no recurso. A proposta será a
execução de capacitação ofertada pela
OSC, e embora haja indícios de repasse,
não está claro como será efetivado o
repasse.
RECURSO PROVIDO. A proponente
apresenta distribuição dos percentuais
sendo 45% para a OSC e 55% para
beneficiários, entretanto não apresenta
informações de como serão realizados os
repasses e não apresenta quantos serão os
beneficiários.
RECURSO PROVIDO. Argumentação
acatada e proposta reavaliada.

RECURSO PROVIDO. Na proposta
apresentada é possível verificar que OSC
executará a proposta em um evento
online. Apesar de ter detalhamento com
distribuição a profissionais, esta
distribuição está ligada a distribuição de
recursos normal a contratações a serem
realizadas por qualquer evento cultural,
tendo alocada a maior parte destes para
gastos com a produção do evento e não
deixa claro como será a distribuição dos
recursos as áreas conforme proposto neste
edital.
RECURSO PROVIDO. Conforme CNPJ, a
representante legal é de fato a pessoa que
apresenta a proposta.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos para
reconsideração da nota atribuída.

RECURSO PROVIDO. De fato a OSC
comprova atuação cultural por meio de
fotografias enviadas no ato da inscrição.
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524

Fundação Cultural
Vagão 98

Validado

90

527

Associação centro de
apoio acolher

Validado

35

528

Associação Histórico
Cultural Mucury

Validado

70

529

A Associação de
Produtores e Artesãos
de Roça Grande –
ASPARG
Associação
Quilombola de Santa
Cruz

Validado

85

Validado

70

533

Associacao
Beneficente dos
Moradores do Bairro
Santa Terezinha e
Regiao

Invalidado

539

GUARDA DE
MOCAMBIQUE DE
NOSSA SENHORA DO
ROSARIO DO BAIRRO
SANTA EFIGENIA

Validado

532

55

RECURSO PROVIDO. Conforme CNPJ, a
representante legal é de fato a pessoa que
apresenta a proposta.
RECURSO PROVIDO. Considerando que a
autodeclaração apresenta data de início
das atividades, considera-se como válida.
Na proposta apresentada está claro que a
própria OSC executará um festival. Apesar
de ter detalhamento com distribuição a
profissionais e a outros grupos, esta
distribuição está ligada a distribuição de
recursos normal a contratações a serem
realizadas por qualquer evento, tendo
alocada a maior parte destes para gastos
com a produção do evento.
RECURSO PROVIDO. Na proposta
apresentada é possível verificar que OSC
executará a um festival, mas não fica claro
quando será. Não apresenta detalhamento
dos valores pagos aos a profissionais, mas
indica que este repasse está ligado a
distribuição de recursos normal a
contratações a serem realizadas por
qualquer evento cultural. Quanto a
distribuição dos recursos conforme
proposto neste edital, apenas informa que
será por meio de cachê.
RECURSO PROVIDO. Conforme CNPJ, a
representante legal é de fato a pessoa que
apresenta a proposta.
RECURSO PROVIDO. Na justificativa
apresentada a OSC esclarece que realizará
um Festival em conjunto com 4
comunidades quilombolas, e que haverá
repasse via cachê artístico a pelo menos
mais outras seis comunidades.
RECURSO NÃO PROVIDO. Após reavaliação
verificou-se que não foi apresentado
documento obrigatório para validação comprovante de residência (considerar
também 10.2 do Edital). A proposta
apresentada não é condizente com o
histórico de atuação cultural do
proponente.
RECURSO PROVIDO. Na proposta
apresentada é possível verificar que OSC
executará a proposta em um festival que
acontecerá em 2022. Apesar de ter
detalhamento com distribuição a
profissionais, esta distribuição está ligada a
distribuição de recursos normal a
contratações a serem realizadas por
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qualquer evento cultural e não distribuição
dos recursos conforme proposto neste
edital.

551

ASSOCIACAO
CULTURAL NENEM
ITABORAHY

Validado

70

554

Associação Cultural
Artística Paraisense

Validado

85

567

SERPAF - SERVIÇOS DE
PROMOÇÃO AO
MENOR E A FAMÍLIA
Associação Espaço
Cultural Dom

Validado

100

INSTITUTO DE
CULTURA, ARTE,
FAZER RESPONSÁVEL
E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Associação de Amigos
da Fundação de
Educação Artística

Validado

80

Validado

55

Associação Cultural de
Três Pontas - Acta

Validado

45

573

582

605

606

Invalidado

RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da nota atribuída. O
evento está previsto para ser realizado em
janeiro de 2022 o que não está de acordo
com o prazo previsto na Resolução Secult
70/2021.
RECURSO PROVIDO. Justificativa acatada e
documentações referentes a comprovação
de endereço no projeto original estão de
acordo.
RECURSO PROVIDO. A proposta está
condizente com a finalidade deste edital.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da invalidação.
RECURSO PROVIDO. Argumentação
acatada e nota revisada.

RECURSO PROVIDO. Conforme CNPJ, a
representante legal é de fato a pessoa que
apresenta a proposta. Na proposta
apresentada é possível verificar que a OSC
utilizará todo o recurso seja através de
pagamento de manutenção da associação,
contratação de serviços, seja pela
realização de um evento. Apesar de ter
detalhamento com distribuição a
profissionais, esta distribuição está ligada a
distribuição de recursos normal a
contratações a serem realizadas e não
distribuição dos recursos conforme
proposto neste edital.
RECURSO PROVIDO. Conforme CNPJ, a
representante legal é de fato a pessoa que
apresenta a proposta. Na proposta
apresentada é possível verificar que OSC
executará a proposta em um evento que
acontecerá em 2022, seja através de sua
manutenção, ou através de pagamento de
seus profissionais. Apesar de ter
detalhamento com distribuição a
profissionais, esta distribuição está ligada a
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distribuição de recursos normal a
contratações a serem realizadas por
qualquer evento cultural e não distribuição
dos recursos conforme proposto neste
edital.

609

Seu Vizinho

Validado

65

610

Associação Peleja
Criação Cultural

Validado

65

611

Grupo Folclórico
Aruanda

Validado

75

627

Associação das Folias
da Capela de Santos
Reis de Tupaciguara

Validado

60

630

Associação A Casa de
Helena Antipoff ADAV

Invalidado

639

Associação de Ideias
Ambientais e Ações
Socio Culturais Art 22

Validado

75

RECURSO PROVIDO. Argumentações
parcialmente acatadas e nota revisada no
quesito "coerência entre o currículo, a
comprovação de atuação cultural e as
propostas apresentadas".
RECURSO PROVIDO. Conforme CNPJ, a
representante legal é de fato a pessoa que
apresenta a proposta. Na proposta
apresentada é possível verificar que a OSC
executará evento com
oficinas/exposições/shows não estando
claro quando ocorrerá. Apesar de ter
detalhamento com distribuição a
profissionais, esta distribuição está ligada a
distribuição de recursos normal a
contratações a serem realizadas por
qualquer evento cultural e não distribuição
dos recursos conforme proposto neste
edital.
RECURSO NÃO PROVIDO. Na proposta e no
recurso apresentados não é especificado
como serão selecionados os
grupos/artistas que receberão os recursos
por meio de premiação.
RECURSO PROVIDO. Ao revisar a proposta
entendemos que o fato de a OSC
apresentar o valor menor ao limite
apresentado no Edital não invalida a
inscrição. No entanto, considerado os
critérios de avaliação o detalhamento
apresentado é regular.
RECURSO NÃO PROVIDO. Não apresenta
ANEXO I referente ao formulário de
recurso com a justificativa. Apresenta
diversos documentos o que não serão
objetos de análise considerando o item
10.2. é vedada a inclusão de novos
documentos no recurso, portanto a
proposta segue invalidada.
RECURSO PROVIDO. Conforme CNPJ, a
representante legal é de fato a pessoa que
apresenta a proposta.
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653

Teatro & Cia

Validado

80

673

AGENCIA DE
DESENVOLVIMENTO
DE BIORREGIÕES DO
VALE DO RIO
URUCUIA

Validado

80

682

Associação Palmeira
Pequenina

Validado

90

683

ASSOCIAÇÃO
COMUNITARIA DO
POVOADO DE
FUNDAO- ACOPOF

Invalidado

687

GUARDA DE CATUPE
DE SANTA EFIGENIA

Validado

50

690

CENTRO DE DEFESA
COLETIVA - C. D. C. DA
VILA SANTA RITA DE
CASSIA
ASSOCIACAO DOS
AMIGOS DA CULTURA
DA CIDADE DE
FORMIGA

Validado

50

Associação do
Patrimônio Histórico
Artístico e Ambiental
de Belo Vale - APHAABV

Validado

701

721

Invalidado

75

RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da nota atribuída.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Argumento apresentado referente ao
histórico profissional é válido e a nota foi
retificada, no entanto, os demais pontos
não foram satisfatórios para a
reconsideração da análise.
RECURSO PROVIDO. Solicita revisão da
nota atribuída ao item "histórico
profissional". Argumentação acatada e
nota revisada.
RECURSO NÃO PROVIDO. Proponente
como defesa apresentou nova proposta
para ser analisada, o que não será
considerado, uma vez que, caracteriza
apresentação de proposta fora do prazo
legal do edital, conforme item 6.1.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da nota atribuída.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da nota atribuída.
RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovante de
endereço apresentado foi o cartão do
CNPJ, proponente alega que o documento
corresponde a um documento oficial,
entretanto o cartão CNPJ não é uma
correspondência ou boleto oficial como o
mesmo alega em sua defesa, portanto a
proposta segue invalidada por não atender
ao requisito do item 6.2 - III do Edital
01/2021.
RECURSO NÃO PROVIDO. Na proposta
apresentada é possível verificar que OSC
executará a proposta em um evento que
terá início em 2021 e avançará em 2022,
seja através de sua manutenção, ou
através de pagamento de seus
profissionais. Apesar de ter detalhamento
com distribuição a profissionais, esta
distribuição está ligada a distribuição de
recursos normal a contratações a serem
realizadas por qualquer evento cultural e
não distribuição dos recursos conforme
proposto neste edital.
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726

ASSOCIACAO SOCIAL
CULTURAL FOLIA DA
VACA MINEIRA DE
JOAO MONLEVADEMG

Invalidado

729

Clube Literário
Marconi Montoli
(CLMM)

Invalidado

735

COMUNIDADE
ESPIRITA AMOR, LUZ E
ESPERANCA - CEALE

Invalidado

756

Instituto de
Desenvolvimento
Educacional e
Integração Ambiental
e Social (Instituto
Ideias)
Associação do Circuito
Turístico Vale Verde e
Quedas D'Agua
COMITÊ PARA A
CONSCIENTIZAÇÃO
POLITICA E APOIO AO
CIDADÃO

Validado

90

Validado

50

ASSOCIACAO DE
ARTESAOS, ARTISTAS
PLASTICOS E
PRODUTORES
CASEIROS DE TRES
MARIAS
GRUPO TRAPIZOMBA
DE TEATRO

Validado

75

Validado

60

762

771

772

780

Invalidado

RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando o
item 10.2. é vedada a inclusão de novos
documentos no recurso, uma vez que, a
documentação comprobatória
apresentada não consta em nenhum dos
arquivos encaminhados quando do envio
da proposta, portanto a proposta segue
invalidada.
RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de
apresentar justificativa não apresenta
nenhuma nova documentação referente
ao endereço. Proponente informa que a
sede fica em espaço de terceiros, mas não
apresenta declaração dos detentores do
espaço.
RECURSO NÃO PROVIDO. Ao pesquisarmos
o CNPJ da mesma a natureza jurídica da
entidade é 322-0 - Organização Religiosa.
Conforme divulgado no site da Secult e
divulgado em live, o conceito de OSC segue
conforme lei 13.019 - Art. 2º inciso I alínea
A. Observamos que as organizações
religiosas figuram na alínea c e não estão
contempladas neste edital.
RECURSO PROVIDO. O Documento de
identificação apresentado é considerado
válido e consta todos os dados conforme
solicitado referente a representante legal
conforme CNPJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da nota atribuída.
RECURSO NÃO PROVIDO. Após reavaliação
verificou-se que foram informados
diversos endereços diversos para a sede da
entidade, sendo este ponto motivo para
manutenção da invalidação (considerar
também 10.2 do Edital).
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da nota atribuída.

RECURSO PROVIDO. Argumentação
acatada e nota revisada.
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781

INSTITUTO
ORQUESTRAR

Invalidado

785

Associação do Circuito
Turístico Caminhos
Gerais
COMUNIDADE
KOLPING SÃO
BENEDITO

Validado

65

Validado

65

820

FUNDAÇÃO
EDUCATIVA E
CULTURAL DE SÃO
GOTARDO

Validado

95

821

Centro de Cultura
Memorial do Vale
Instituto Cultural Abra
Palavra

Validado

80

Validado

65

INSTITUTO PROVAVI –
PROJETO
VALORIZANDO A VIDA

Validado

65

791

833

854

RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovante de
endereço é um contato assinado em 2013,
em sua defesa o proponente alega que a
clausula contratual deixa aberta o prazo de
validade do contrato, entretanto, como no
edital deixa claro que serão aceitos os
documentos listados desde que "conste
data de emissão posterior a 1º de março
de 2021" e não há qualquer declaração
atual do endereço, a proposta segue
invalidada por não atender ao requisito do
item 6.2 - III do Edital 01/2021.
RECURSO PROVIDO. Argumentação
acatada e nota revisada.
RECURSO PROVIDO. Solicita revisão da
análise. A nota foi reajustada. Na proposta
apresentada é possível verificar que OSC
executará as ações, seja através de sua
manutenção, ou através de pagamento de
profissionais contratados. Apesar de ter
detalhamento com distribuição a
profissionais, esta distribuição está ligada a
distribuição de recursos normal a
contratações a serem realizadas onde
maior parte da verba será gasta com
produção, havendo pouca dispersão com
grupos e microprojetos e ainda assim não
informa como se dará este repasse.
RECURSO PROVIDO. Para a análise
realizada foi considerado a descrição
completa apresentada pelo proponente.
As notas foram revistas de acordo com as
informações apresentadas e considerando
as áreas culturais indicadas no item 2.5.
RECURSO PROVIDO. Argumentação
acatada e nota revisada.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da nota atribuída.
RECURSO NÃO PROVIDO. Na proposta
apresentada é possível verificar que OSC
executará a proposta em um evento. Não
apresenta detalhamento dos recursos, e
embora o proponente alega que não havia
espaço para incluir planilha, na informação
contida no formulário de inscrição está
claro de deveria ser apresentado o
detalhamento no texto. Apesar de
informar os profissionais necessários, esta
distribuição está ligada a distribuição de
recursos normal a contratações a serem
realizadas por qualquer evento cultural,
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tendo alocada a maior parte destes para
gastos com a produção do evento e não
deixa claro como será a distribuição dos
recursos as áreas conforme proposto neste
edital.

865

Associação Cultural
Casa Laboratório

Validado

870

Centro Comunitário
Nossa Senhora do
Rosário

Invalidado

874

ASSOCIACAO
CULTURAL VANIA
CAMPOS - ACVC

Validado

55

879

Associação Cultual
Quilombola de Santo
Antônio do Fanado
CASA ASSISTÊNCIA PAI
JOAQUIM DE ANGOLA

Validado

75

Centro Nacional de
Africanidade e
Resistencia AfroBrasileiro

Validado

880

895

95

Invalidado

55

RECURSO PROVIDO. Solicita revisão da
nota Histórico do proponente e Conceito e
conteúdo. As notas foram revistas.
RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando o
item 10.2. é vedada a inclusão de novos
documentos no recurso, portanto a
proposta segue invalidada.
RECURSO PROVIDO. Foi possível
comprovar o vínculo entre o presidente e o
comprovante de endereço. Na proposta
apresentada está claro que a OSC
executará o evento. Apesar de ter
detalhamento com distribuição a
profissionais, esta distribuição está ligada a
distribuição de recursos normal a
contratações a serem realizadas por
qualquer evento cultural e não distribuição
dos recursos conforme proposto neste
edital.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da nota atribuída.
RECURSO NÃO PROVIDO. O atestado de
comprovação cultural anexado no ato da
inscrição estava com a data de validade
vencida. Considerando o item 10.2. é
vedada a inclusão de novos documentos
no recurso, portanto a proposta segue
invalidada.
RECURSO PROVIDO. De acordo com o
cronograma de execução o evento
ocorrerá no ano de 2022, o que não está
de acordo com a Resolução Secult
70/2021. No recurso apresentado não foi
detalhado o cronograma de execução
financeira e não é possível avaliar como se
dará a distribuição financeira entre as
áreas.
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896

Associação Lixo e
Cidadania de
Divinópolis

Invalidado

900

Associação do Circuito
Turístico Vale Verde e
Quedas D'Agua
MOVIMENTO OFICINA
CULTURAL

Validado

911

Instituto de Defesa da
Cidadania

Invalidado

917

ASSOCIACAO DOS
PRODUTORES DE
QUEIJO MINAS
ARTESANAL DO
TRIÂNGULO AQMATRI
Associação dos
Moradores e Amigos
de Caquende
ASSOCIAÇÃO ITAMAR
PARA PROMOÇÃO DE
ESPORTES E CULTURA
NA FAVELA
Companhia
Candongas e Outras
Firulas

Validado

55

Validado

60

RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da nota atribuída.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da invalidação.

45

RECURSO PROVIDO. Na justificativa
apresentada está claro que a OSC
executará a criação do espetáculo. Apesar
de ter detalhamento com distribuição a
profissionais, esta distribuição está ligada a
distribuição de recursos normal a
contratações a serem realizadas por
qualquer montagem e circulação de
espetáculo e não distribuição dos recursos
conforme proposto neste edital.

903

919

929

930

80

Invalidado

Invalidado

Validado

RECURSO NÃO PROVIDO. Ao pesquisar o
Quadro de Sócios e Administradores(QSA)
no CNPJ aparece um presidente, e não
consta o nome da pessoa que apresentou
a proposta, sendo assim, não há como
comprovar o vínculo e se a pessoa que
apresenta a proposta pode responder
legalmente pela OSC.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da nota atribuída.
RECURSO NÃO PROVIDO. Ao pesquisar o
Quadro de Sócios e Administradores (QSA)
no CNPJ aparecem vários fundadores e um
presidente, e dentre essa relação não
consta o nome da pessoa que apresentou
a proposta, sendo assim, não há como
comprovar o vínculo e se a pessoa que
apresenta a proposta pode responder
legalmente pela OSC.
RECURSO NÃO PROVIDO. Ao pesquisar o
Quadro de Sócios e Administradores (QSA)
no CNPJ aparecem vários fundadores e um
presidente, e dentre essa relação não
consta o nome da pessoa que apresentou
a proposta, sendo assim, não há como
comprovar o vínculo e se a pessoa que
apresenta a proposta pode responder
legalmente pela OSC.
RECURSO PROVIDO. Argumentação
acatada e proposta reavaliada.
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936

Fundação Dirce da
Silveira Figueiredo

Validado

937

Ponto de Cultura
Centro de
Acolhimento às
Crianças - SVP
Associação dos
Músicos de Três
Marias
ACESA- Associação
Cultural de Educação
e Artística

Invalidado

955

ASSOCIAÇÃO
MOVIMENTO DE
TEATRO DE GRUPO DE
MINAS GERAIS

Invalidado

957

Associação Voz da
Terra

Invalidado

960

Associação dos
Municípios do Circuito
Turístico do Lago Três
Marias

Validado

90

965

Fundação Cultural
Acia - FACIA

Validado

70

Validado

70

945

949

966ASSOCIACAO CULTURAL
MARCILIO BASTOS

Validado

60

80

Invalidado

RECURSO PROVIDO. Na proposta
apresentada é possível verificar que OSC
executará a proposta, seja através de sua
manutenção, ou através de pagamento de
seus profissionais. Apesar de ter
detalhamento com distribuição a
profissionais, esta distribuição está ligada a
distribuição de recursos normal a
contratações a serem realizadas por
qualquer evento cultural e não distribuição
dos recursos conforme proposto neste
edital.
RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando o
item 10.2. é vedada a inclusão de novos
documentos no recurso, portanto a
proposta segue invalidada.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração da nota atribuída.
RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovante de
endereço abre somente mediante a senha,
a senha foi informada no recurso,
entretanto ao abrir o documento a data é
anterior a março/2021, portanto a
proposta segue invalidada por não atender
o requisito do item 6.2 - III do Edital
01/2021.
RECURSO NÃO PROVIDO. Argumentação
não apresenta fatos novos condizentes
para reconsideração, tendo em vista que o
documento obrigatório não foi
apresentado no momento da inscrição da
proposta.
RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando o
item 10.2. é vedada a inclusão de novos
documentos no recurso, portanto a
proposta segue invalidada.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Argumento apresentado referente ao
histórico profissional é válido e a nota foi
retificada, no entanto, os demais pontos
não foram satisfatórios para a
reconsideração da análise.
RECURSO PROVIDO. Solicita revisão da
nota Histórico do proponente e
descentralização. A primeira nota foi
revista, entretanto o proponente já atingiu
nota máxima no segundo requisito e não
há o que se falar de revisão.
RECURSO PROVIDO. Argumentação
acatada e proposta reavaliada.
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EMCA
NTAR

FANF
ARRA
LAU
SOYE
R
INSTI
TUTO
CULT
URAL
SEMIF
USA
SOCIE
DADE
OPER
ÁRIA
BENE
FICEN
TE DE
JANU
ÁRIA

Associação
EMCANTAR de Arte,
Educação, Cultura e
Meio Ambiente
Fanfarra Lau Soyer

Validado

55

INSTITUTO CULTURAL
SEMIFUSA

Validado

85

RECURSO PROVIDO. Conforme inscrição no
sistema a proposta foi encaminhada dia
27/10/2021 às 13:38:07 - ID 728.

Sociedade Operária
Beneficente de
Januária

Validado

95

RECURSO PROVIDO. Conforme inscrição no
sistema a proposta foi encaminhada dia
27/10/2021 às 22:07:34 - ID 723.

Invalidado

RECURSO PROVIDO. Conforme inscrição no
sistema a proposta foi encaminhada dia
27/10/2021 às 17:37:41 - ID 732.
RECURSO NÃO PROVIDO. ID 743 - Inscrição
não validada pois não cumpre o item 6.2,
alínea III. O comprovante de endereço
apresentado está em nome de terceiros.
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