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ATA DE DELIBERAÇÃO 
 
Interessados: Adilson José Segalla, Carlos Roberto Antonelli e Pietro Alexandre Pinto. 
 
Ref: Revisão de Documentos - Chamada Pública nº 002/2018 
 

OBJETO: Credenciamento e a seleção de interessados em apresentar propostas de oficinas técnicas de 
caráter socioeducativos para o Município da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, dentro das 
respectivas programações culturais, socioeducativas, capacitações profissionais e sociolaborais. 

 

Na data de 25 (vinte e cinco) de Julho de 2018, às 15:00 horas, reuniram-se a comissão julgadora para 

deliberação de recursos ofertados pelos interessados em razão da publicação do Resultado da Seleção dos 

Credenciados em 16/07/2018. Manifestaram interesse de recurso os seguintes credenciados: Adilson José 

Segalla - modalidade Capoeira; Carlos Roberto Antonelli – modalidade Karatê e Pietro Alexandre Pinto – 

modalidade Judô. Da análise, a comissão passa a  expor os seguintes fatos: 

1 - Adilson José Segalla - modalidade Capoeira: foi desclassificado na condição de não apresentação dos 

documentos no prazo estipulado (cessou em 10/07/2018), sendo que todos os interessados com pendencias 

foram intimados através de endereço eletrônico e no site do município, portanto a Comissão decidiu por NÃO 

ACATAR as solicitações apresentadas pelo credenciado interessado. 

2- Carlos Roberto Antonelli – modalidade Karatê: aponta que o Sr. Douglas Henrique da Silva Domingues, 

classificado em 1º lugar para a modalidade em questão, porém sem ter comprovado a habilitação para tanto, a 

Comissão por sua vez, após revisão do processo bem como de toda a documentação apresentada pelo 

vencedor do item apontado e ainda, da juntada de parecer da Procuradoria Geral do Município, decide POR 

ACATAR o pedido do recorrente e INABILITAR  o 1º colocado vez que não trouxe qualquer documento 

comprobatório da experiência na modalidade Karatê, conforme exigência expressa prevista do edital. 

3- Pietro Alexandre Pinto – modalidade Judô: solicita revisão das notas. A comissão após apreciação da 

documentação apresentada constatou-se que não foram entregues documentos comprobatórios que 

comprovem experiência há mais de cinco anos na modalidade, certificados, atestados ou declarações de 

participação de eventos formativos de média duração bem como matérias e/ou publicações em mídia digital e 

impressa, portanto a nota final NÃO FOI ALTERADA. 

Diante do exposto a Comissão decidiu por deliberar e reclassificar parcialmente sobre as modalidades em 

questão, sendo que para as demais modalidades da Chamada Pública n.º 002/2018 ficam mantidas e 

inalteradas a nota final e Classificação Geral.  

INABILITADOS 

Nome Protocolo Motivo 

Adilson Jose Segala 1660/2018 Não apresentação de Comprovante de 

Residência, Número de PIS e CND Municipal 
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Douglas Henrique da Silva Domingues 1653/2018 
Não apresentação de documento comprobatório 

da experiência na modalidade Karatê 

 

RECLASSIFICADOS (PARCIAL) 
JUDÔ (ARTE MARCIAL) 

Classificação Credenciado Protocolo Pontuação 

1° Edmundo B. de Oliveira 1648/2018 70 

2° Pietro Alexandre Pinto 1659/2018 69 

 

KARATÊ (ARTE MARCIAL) 

Classificação Credenciado Protocolo Pontuação 

1° Carlos Roberto Antonelli 1629/2018 77 

 

Nada mais havendo a tratar a Comissão determinou a publicação do resultado parcial, informando ainda que o 

processo encontra-se a disposição no Departamento Administrativo para vistas e ciência dos interessados. A 

presente foi redigida que após foi lida, assinada pelos presentes a sessão foi encerrada. 

 

 

Luciana Maria Gonçalves Benedetti                                                            Elisa Francisca Gritti Buzo 

            Diretora de Adm. e Governo em substituição 

                          Portaria n.º 297/2018 

 

 

 

Valdete Aparecida Daólio Ávila                                                          Vera Marcelino Rossi 

 

 

 

 

Raquel do Nascimento 
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