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ATA DE REUNIÃO DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PARECERISTAS,

INSCRITOS NO ÂMBITO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS PARA

ATUAREM NA LEI DE INCENTIVO À CULTURA CAPIXABA

Ao 19º (décimo nono) dia do mês de julho, reuniram-se presencialmente, às 10:00h, os

membros da Comissão de Avaliação de Pareceristas do Edital de Credenciamento de

Pareceristas para atuarem na Lei Estadual de Incentivo à Cultura Capixaba, designada pela

Portaria SECULT n° 069-S, de 08 de junho de 2022, para a realização de sua 2ª reunião de

2022. Estavam presentes os membros representantes da Administração Pública: Yasmin

Garcia Piovezan Leite, Lorena dos Santos Souza e Roberta Fernandes Goronsio. Abertos os

trabalhos pela presidenta da Comissão e com a presença dos membros infrafirmados, com

uma breve introdução sobre a reunião. O horário limite de término da reunião será às 12

horas. Passou-se, então, às análises dos candidatos que se inscreveram no Mapa Cultural

nos dias 28/06/2022 e 29/06/2022. Insta frisar que as inscrições foram analisadas em ordem

crescente de horário, conforme segue:

Maruça Rodrigues de Lima, inscrita no mapa cultural sob o nº es-464873877, enviou sua

inscrição no dia 28/06/2022, às 00:19:44, apresentou todos os documentos obrigatórios e

comprovou atuação nas áreas de Música, Patrimônio imaterial e culturas tradicionais. A

comissão deliberou, por votação unânime, pelo credenciamento da profissional em

questão por atender os requisitos obrigatórios do edital e obter pontuação superior à

mínima exigida.

Fernanda Costa Demier Rodrigues, inscrita no mapa cultural sob o nº es-2077849132,

enviou sua inscrição no dia 28/06/2022, às 09:58:33, apresentou os documentos

obrigatórios, no entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias

como parecerista em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito

municipal, estadual e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital. A

comissão deliberou, por votação unânime, pelo não credenciamento da profissional em

questão por não atender requisitos obrigatórios do edital.

Michele Araújo de Menezes, inscrita no mapa cultural sob o nº es-400494986, enviou sua

inscrição no dia 28/06/2022, às 11:00:17, apresentou todos os documentos obrigatórios e

comprovou atuação nas áreas de Artes Cênicas. A comissão deliberou, por votação

unânime, pelo credenciamento da profissional em questão por atender os requisitos

obrigatórios do edital e obter pontuação superior à mínima exigida.

Maria Barbosa Peixoto Fortuna, inscrita no mapa cultural sob o nº es-133850944, enviou

sua inscrição no dia 28/06/2022, às 12:13:53, apresentou os documentos obrigatórios, no



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT

entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias como parecerista

em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito municipal, estadual

e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital. A comissão deliberou, por

votação unânime, pelo não credenciamento da profissional em questão por não atender

requisitos obrigatórios do edital.

Victória Almeida Assi, inscrita no mapa cultural sob o nº es-1448221887, enviou sua

inscrição no dia 28/06/2022, às 15:28:38, apresentou os documentos obrigatórios, no

entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias como parecerista

em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito municipal, estadual

e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital, bem como não possui

experiência como parecerista. A comissão deliberou, por votação unânime, pelo não

credenciamento da profissional em questão por não atender requisitos obrigatórios do

edital.

Regina Levy, inscrita no mapa cultural sob o nº es-591613581, enviou sua inscrição no dia

28/06/2022, às 17:10:44, apresentou os documentos obrigatórios, no entanto, não

apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias como parecerista em projetos

culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito municipal, estadual e/ou federal

nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital, bem como não possui experiência como

parecerista. A comissão deliberou, por votação unânime, pelo não credenciamento da

profissional em questão por não atender requisitos obrigatórios do edital.

Anamaria Muhlenberg da Silva, inscrita no mapa cultural sob o nº es-1707351116, enviou

sua inscrição no dia 28/06/2022, às 17:15:35, apresentou os documentos obrigatórios, no

entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias como parecerista

em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito municipal, estadual

e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital, bem como não possui

experiência como parecerista. A comissão deliberou, por votação unânime, pelo não

credenciamento da profissional em questão por não atender requisitos obrigatórios do

edital.

Wayner Tristão Gonçalves, inscrito no mapa cultural sob o nº es-447174947, enviou sua

inscrição no dia 28/06/2022 às 17:40:38, apresentou os documentos obrigatórios, no

entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias como parecerista

em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito municipal, estadual

e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital. A comissão deliberou, por

votação unânime, pelo não credenciamento do profissional em questão por não atender

requisitos obrigatórios do edital.

Thiago Gomes Barboza de Souza, inscrito no mapa cultural sob o nº es-956565208, enviou

sua inscrição no dia 28/06/2022 às 18:21:59, apresentou os documentos obrigatórios, no
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entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias como parecerista

em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito municipal, estadual

e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital. A comissão deliberou, por

votação unânime, pelo não credenciamento do profissional em questão por não atender

requisitos obrigatórios do edital.

Lígia Verônica Ferreira da Silva, inscrita no mapa cultural sob o nº es-1329287737, enviou

sua inscrição no dia 28/06/2022 às 18:38:20, apresentou os documentos obrigatórios, no

entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias como parecerista

em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito municipal, estadual

e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital. A comissão deliberou, por

votação unânime, pelo não credenciamento da profissional em questão por não atender

requisitos obrigatórios do edital.

Ravel Andrade de Sousa, inscrito no mapa cultural sob o nº es-1661560852, enviou sua

inscrição no dia 28/06/2022 às 18:44:04, apresentou os documentos obrigatórios, no

entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias como parecerista

em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito municipal, estadual

e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital. A comissão deliberou, por

votação unânime, pelo não credenciamento da profissional em questão por não atender

requisitos obrigatórios do edital.

Victor Paulo de Seixas, inscrito no mapa cultural sob o nº es-1995647617, enviou sua

inscrição no dia 28/06/2022 às 21:34:04, apresentou os documentos obrigatórios, no

entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias como parecerista

em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito municipal, estadual

e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital. A comissão deliberou, por

votação unânime, pelo não credenciamento da profissional em questão por não atender

requisitos obrigatórios do edital.

Andreia de Oliveira Silva, inscrita no mapa cultural sob o nº es-1474132121, enviou sua

inscrição no dia 29/06/2022 às 07:40:02, apresentou os documentos obrigatórios, no

entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias como parecerista

em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito municipal, estadual

e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital. A comissão deliberou, por

votação unânime, pelo não credenciamento da profissional em questão por não atender

requisitos obrigatórios do edital.

Valdelis Gubiã Antunes, inscrito no mapa cultural sob o nº es-1085351211, enviou sua

inscrição no dia 29/06/2022 às 09:24:00, apresentou todos os documentos obrigatórios e

comprovou atuação nas áreas de Audiovisual. A comissão deliberou, por votação unânime,
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pelo credenciamento da profissional em questão por atender os requisitos obrigatórios do

edital e obter pontuação superior à mínima exigida.

Fernanda Gehrke, inscrita no mapa cultural sob o nº es-589957927, enviou sua inscrição no

dia 29/06/2022 às 13:28:17, apresentou todos os documentos obrigatórios e comprovou

atuação nas áreas de Artes Cênicas, Artes Visuais, Literatura, livro e leitura, Audiovisual,

Cultura Digital. A comissão deliberou, por votação unânime, pelo credenciamento da

profissional em questão por atender os requisitos obrigatórios do edital e obter pontuação

superior à mínima exigida.

Gabriel Menotti Miglio Pinto Gonring, inscrito no mapa cultural sob o nº es-2068586610,

enviou sua inscrição no dia 29/06/2022 às 13:50:32, apresentou os documentos

obrigatórios, no entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias

como parecerista em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito

municipal, estadual e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital. A

comissão deliberou, por votação unânime, pelo não credenciamento da profissional em

questão por não atender requisitos obrigatórios do edital.

Simone Veloso de Figueiredo Soares, inscrita no mapa cultural sob o nº es-747045128,

enviou sua inscrição no dia 29/06/2022, às 15:22:32, apresentou todos os documentos

obrigatórios e comprovou atuação nas áreas de Artes Cênicas, Literatura, livro e leitura,

Audiovisual, Patrimônio material e arquitetura e urbanismo, Artes Visuais. A comissão

deliberou, por votação unânime, pelo credenciamento do profissional em questão por

atender os requisitos obrigatórios do edital e obter pontuação superior à mínima exigida.

Jarmeson de Lima Nascimento, inscrito no mapa cultural sob o nº es-859773845, enviou sua

inscrição no dia 29/06/2022, às 15:42:04, apresentou todos os documentos obrigatórios e

comprovou atuação nas áreas de Música, Cultura Digital e Audiovisual. A comissão

deliberou, por votação unânime, pelo credenciamento do profissional em questão por

atender os requisitos obrigatórios do edital e obter pontuação superior à mínima exigida.

Manuela Bezerra Gouveia de Andrade, inscrita no mapa cultural sob o nº es-819352167,

enviou sua inscrição no dia 29/06/2022, às 17:03:58, apresentou os documentos

obrigatórios, no entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias

como parecerista em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito

municipal, estadual e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital. A

comissão deliberou, por votação unânime, pelo não credenciamento da profissional em

questão por não atender aos requisitos obrigatórios do edital.

Aressa Egly Rios da Silveira, inscrita no mapa cultural sob o nº es-147000739, enviou sua

inscrição no dia 29/06/2022, às 18:01:59, apresentou os documentos obrigatórios, no

entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias como parecerista

em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito municipal, estadual
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e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital. A comissão deliberou, por

votação unânime, pelo não credenciamento da profissional em questão por não atender

aos requisitos obrigatórios do edital.

Andrea Carina Mengarda, inscrita no mapa cultural sob o nº es-1343636375, enviou sua

inscrição no dia 29/06/2022, às 19:18:30, apresentou os documentos obrigatórios, no

entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias como parecerista

em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito municipal, estadual

e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital. A comissão deliberou, por

votação unânime, pelo não credenciamento da profissional em questão por não atender

aos requisitos obrigatórios do edital.

Nilson Gonçalves de Oliveira, inscrito no mapa cultural sob o nº es-14831390, enviou sua

inscrição no dia 29/06/2022, às 19:59:10, apresentou os documentos obrigatórios, no

entanto, não apresentou comprovação de atuação em 05 atuações prévias como parecerista

em projetos culturais submetidos às Leis de Incentivo Fiscal de âmbito municipal, estadual

e/ou federal nos últimos 10 anos, conforme item 8.5 do Edital. A comissão deliberou, por

votação unânime, pelo não credenciamento da profissional em questão por não atender

aos requisitos obrigatórios do edital.

Monica Christine Hubert Zafita, inscrita no mapa cultural sob o nº es-1096490253, enviou

sua inscrição no dia 29/06/2022, às 22:23:12, apresentou todos os documentos obrigatórios

e comprovou atuação nas áreas de Audiovisual, Criações Funcionais, como gastronomia,

moda, entre outras. A comissão deliberou, por votação unânime, pelo credenciamento do

profissional em questão por atender os requisitos obrigatórios do edital e obter pontuação

superior à mínima exigida.

Sem mais inscritos nos dias 28/06/2022 e 29/06/2022, encerramos a 2ª reunião da

Comissão de Avaliação de Pareceristas. O resultado preliminar dos profissionais

credenciados e não credenciados segue abaixo, como anexo desta ata.

O resultado preliminar será publicado no Diário Oficial do Espírito Santo. Contra decisão

desta Comissão Julgadora caberá recurso fundamentado ao Secretário de Cultura, a ser

apresentado em um prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da publicação do resultado

preliminar, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à

publicação, não cabendo recurso administrativo da decisão da Comissão antes do início da

contagem do prazo.

Yasmin Garcia Piovezan Leite,
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Presidenta da Comissão

Lorena dos Santos Souza

Membra da Comissão

Roberta Fernandes Goronsio

Membra da Comissão

HOMOLOGO a decisão da Comissão Avaliação de Pareceristas, conforme consta desta Ata de

Reunião.

Em 19 de julho de 2022.

Fabricio Noronha Fernandes

Secretário de Estado da Cultura - SECULT
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RESUMO DA ATA - 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PARECERISTAS

LISTA PROVISÓRIA DE CREDENCIADOS E NÃO CREDENCIADOS

Candidato Data e hora de
inscrição

Área de credenciamento Resultado

Maruça Rodrigues

de Lima

28/06/2022 às

00:19:44

Música, Patrimônio

imaterial e culturas

tradicionais

Credenciado (a)

Fernanda Costa

Demier Rodrigues

28/06/2022 às

09:58:33

Não credencia…

Michele Araujo de

Menezes

28/06/2022 às

11:00:17

Artes Cênicas Credenciado (a)

Maria Barbosa

Peixoto Fortuna

28/06/2022 às

12:13:53

Não credencia…

Victória Almeida

Assi

28/06/2022 às

15:28:38

Não credencia…

Regina Levy 28/06/2022, às

17:10:44

Não credencia…
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Candidato Data e hora de
inscrição

Área de credenciamento Resultado

Anamaria

Muhlenberg da

Silva

28/06/2022, às

17:15:35

Não credencia…

Wayner Tristao

Gonçalves

28/06/2022 às

17:40:38

Não credencia…

Thiago Gomes

Barboza de Souza

28/06/2022 às

18:21:59

Não credencia…

Lígia Verônica

Ferreira da Silva

28/06/2022 às

18:38:20

Não credencia…

Ravel Andrade de

Sousa

28/06/2022 às

18:44:04

Não credencia…

Victor Paulo de

Seixas

28/06/2022 às

21:34:04

Não credencia…

Andreia de Oliveira

Silva

29/06/2022 às

07:40:02

Não credencia…

Valdelis Gubiã

Antunes

29/06/2022 às

09:24:00

Audiovisual Credenciado (a)

Fernanda Gehrke 29/06/2022 às

13:28:17

Artes Cênicas, Artes

Visuais, Literatura, livro e

Credenciado (a)
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Candidato Data e hora de
inscrição

Área de credenciamento Resultado

leitura, Audiovisual,

Cultura Digital

Gabriel Menotti

Miglio Pinto

Gonring

29/06/2022 às

13:50:32

Não credencia…

Simone Veloso de

Figueiredo Soares

29/06/2022, às

15:22:32

Artes Cênicas, Literatura,

livro e leitura,

Audiovisual, Patrimônio

material e arquitetura e

urbanismo, Artes Visuais

Credenciado (a)

Jarmeson de Lima

Nascimento

29/06/2022, às

15:42:04

Música, Cultura Digital e

Audiovisual

Credenciado (a)

Manuela Bezerra

Gouveia de

Andrade

29/06/2022, às

17:03:58

Não credencia…

Aressa Egly Rios da

Silveira

29/06/2022, às

18:01:59

Não credencia…

Andrea Carina

Mengarda

29/06/2022, às

19:18:30

Não credencia…

Nilson Gonçalves

de Oliveira

29/06/2022, às

19:59:10

Não credencia…

Monica Christine

Hubert Zafita

29/06/2022, às

22:23:12

Audiovisual, Criações

Funcionais, como

gastronomia, moda, entre

outras

Credenciado (a)
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