
TERCEIRA HOMOLOGAÇÃO PARCIAL - INCISO II 

 

I- À vista dos elementos constantes do processo SEI 6025.2020/0018642-4,          
notadamente as Atas (SEI nº 035621975, 035622397, 035622415,        
035904862, 035924582 e 035924710), da Comissão de Acompanhamento e         
Execução, nomeada pela Portaria nº SMC 91/20, alterada pela Portaria SMC           
nº 96/20 (034837889), as manifestações dos setores técnicos da Pasta          
(035640990 e 035934526), o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta          
035079837, com fundamento na Lei Federal nº 14.017/20, no Decreto          
Municipal nº 59.796/20, na Portaria SMC nº 88/2020 e demais normas           
aplicáveis, e no uso da competência legal, HOMOLOGO PARCIALMENTE o          
resultado da seleção para o subsídio previsto no art. 2º, II, da Lei Federal              
14.017/20, destinado à manutenção de espaços artísticos e culturais,         
declarando HABILITADAS as inscrições assim indicadas na tabela da         
informação SEI 035934526, para o recebimento dos valores ali apontados e           
INABILITADAS as inscrições assim indicadas na tabela que consta na mesma           
informação.  

II - Quanto aos recursos apresentados, RECEBO-OS, por tempestivos, e no           
mérito, embasado nas avaliações técnicas da Comissão de        
Acompanhamento e Execução, as quais acolho, DEFIRO os recursos assim          
indicados na tabela SEI 035934526, cujas inscrições passam a ser declaradas           
habilitadas e INDEFIRO os recursos assim apontados no mesmo doc SEI           
035934526, mantendo a inabilitação pela Comissão.  

III - Com base na súmula 473 do STF, por decisão de ofício, a Comissão               
declara a nulidade das habilitações das inscrições SPC2045558387,        
Spc401817079 e Spc1446157602, que passam a ser INABILITADAS,        
devendo o responsável pela inscrição SPC2045558387 providenciar a        
imediata devolução ao erário da integralidade do valor recebido.  

IV - Fica aberto prazo de 3 dias úteis para a apresentação de recursos das               
decisões de inabilitação pela primeira vez pelo DATAPREV e de inabilitação           
de ofício, assim indicadas na tabela que consta na informação 035934526.  

V - Ficam autorizados os empenhos nos valores de R$ 36.000,00 (trinta e             
seis mil reais), destinado ao pagamento das pessoas jurídicas sem fins           
lucrativos habilitadas no despacho SEI 035375736 e de R$ 18.000,00          
(dezoito mil reais), destinado ao pagamento de pessoas jurídicas com fins           
lucrativos, onerando as dotações orçamentárias nº      
25.1013.392.3001.6.3533.3.50.43.00.02 e nº   
25.1013.392.3001.6.3533.3.90.45.00.02, conforme notas de reserva 64.767      

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=36664388&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=2231f37d86fd91007327822b5728dee1422f0324b91f9a166fe19e92ecf2e2eb
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38582013&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=e67308b340dc4b48b4da1ecfc861305c7925fcf6e8af457b42bc9d243aa6309e
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38582456&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=f788a108f00fff258a337b4b097c7a983c821e8d6294b49175d387063ba0d34f
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38582474&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=f4207208cb818ce45a93c0aab49535c1f4a46efeca8b93fe0282f2684588bccf
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38890232&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=4a9f08dbd9d26c173c5f7070c085587370e29f9bdeb1f90f9fa33fb52de9ca55
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38919938&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=854410bc5f0b84e1e941f34d1da89749cf438a771e2a46d0475b61046678e8bc
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38920073&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=470a2f55fd0dea1e346d877c24aa79aabe955f566617cb8fa43d57b9ff4cc63c
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=37747887&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=c108bfc6978eae7aa4c96e70c44d5022ce29208eebefc0849740ffb04631d5d5
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38602081&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=1046a99c3707ce6dfcfbb8aad426be7eacc2ee05f6248343c89fd7dd2266f864
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38930441&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=6405b7996d0e298f7de8b35fcbcb4d5fa151fbf690ea5a0d99f2c24b3117f980
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38005834&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=78b385745e6e595790df1dc8613d2caef9975be8ca9d8423066631f0061ba76d
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38930441&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=6405b7996d0e298f7de8b35fcbcb4d5fa151fbf690ea5a0d99f2c24b3117f980
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38930441&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=6405b7996d0e298f7de8b35fcbcb4d5fa151fbf690ea5a0d99f2c24b3117f980
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38930441&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=6405b7996d0e298f7de8b35fcbcb4d5fa151fbf690ea5a0d99f2c24b3117f980
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38930441&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=6405b7996d0e298f7de8b35fcbcb4d5fa151fbf690ea5a0d99f2c24b3117f980
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38320693&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=39e699fd4e2570fe96414806731647f09dfa759046a1bb74954f82bca3adf49e


e 59.443 (SEI nº 036024667 e nº 035138202), tendo os empenhos como            
favorecida a Secretaria Municipal de Cultura - CNPJ nº 00290395000000. 

 

 
Habilitação 

 Valores por inscritos 

 

 

Inabilitados pelo DATAPREV 

Número da 
inscrição Proponente Espaço DATAPREV Situação 

spc1417373035 Salomão Sabre de Luz 
Teatro 

Validada pelo 
DATAPREV Habilitada 

spc1308948316 
Joaquim 
Antonio Pereira 
Sobrinho 

Editora 
intermeios 

Validada pelo 
DATAPREV Habilitada 

Tipo de Pessoa Número da 
inscrição 

Proponente Espaço Valor da 
Parcela 

Empresa com 
fins lucrativos spc1417373035 

Salomão Sabre de Luz 
Teatro 

  

 R$9.000,00 

Empresa com 
fins lucrativos spc1308948316 

Joaquim 
Antonio 
Pereira 
Sobrinho 

Editora 
intermeios 

R$9.000,00 

Número da 
inscrição Proponente Espaço Motivo da Invalidação 

pelo DATAPREV 
Situação 

spc1032668721 
Vanessa 
Scroback 
Molinas 

NZO 
MATAMBA 
CANDOMBL
É ANGOLA E 
CULTURA 

De acordo com o que 
consta na base de dados 
federal, a natureza 
jurídica do requerente é 
incompatível ao 

Inabilitado 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39025547&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=33bff816e5be8773445b2dd3f6daf0250f50bc3370577f23e885567cf58f94b9
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38068461&id_procedimento_atual=36664388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014848&infra_hash=0e03f13a7eb36d84fef71ff6e2920220d6009619958c3c5b2412b0083de54de3


AFRO 
BRASILEIRA 

recebimento do 
benefício. 

spc1047212035 Abraham 
Mechanie ORY 

De acordo com o que 
consta na base dados 
federal, a natureza 
jurídica do requerente é 
incompatível ao 
recebimento do 
benefício. 

Inabilitado 

spc1068108686 
Marcelo 
Marcus 
Fonseca  

Teatro do 
Incêndio cpf já cadastrado 

Inabilitado 

spc1165732342 ELIANA DE 
FREITAS  cnpj já cadastrado Inabilitado 

spc1473675949 Marlete Reis 
Alves Casa da Ponte cpf já cadastrado Inabilitado 

spc1594032549 
Adriana 
Guimarães 
Coelho 

Cia La Luna CNPJ já cadastrado 
Inabilitado 

spc1632589691 Ian Soffredini 
Korich Jornaleiro CNPJ já cadastrado Inabilitado 

spc1646604487 
Jorde Eduardo 
Paes Aguiar 
Barbosa 

Ponto de 
Cultura Vila 
Prudente 

CNPJ já cadastrado 
Inabilitado 

spc1679827434 
Dorberto 
Rocha 
Carvalho 

SATED SP - 
Sindicato dos 
Artistas e 
Técnicos de 
São Paulo 

De acordo com o que 
consta na base dados 
federal, a natureza 
jurídica do requerente é 
incompatível ao 
recebimento do 
benefício. 

Inabilitado 

spc1705742433 Gilmar Pedro 
Querobin 

CIRCO 
SPACIAL CNPJ já cadastrado Inabilitado 

spc1865626319 
Creusa de 
Fatima Borges 
Tirapelli 

Casa do 
Dragão CPF já cadastrado 

Inabilitado 



spc1954700233 
Daniel 
Valeriano da 
Silva 

Orquestra 
Moderna 

De acordo com o que 
consta na base dados 
federal, um ou mais 
sócios da entidade, 
empresa ou cooperativa 
cultural, inscrita em 
CNPJ, já solicitaram o 
benefício do subsídio 
mensal, na qualidade de 
pessoa física responsável 
por um espaço artístico e 
cultural ou por outra 
entidade, empresa ou 
cooperativa cultural, 
inscrita em CNPJ. 

Inabilitado 

spc1957902551 
Rudifran de 
Almeida 
Pompeu 

Espaço 
Redimunho de 
Teatro 

De acordo com o que 
consta na base dados 
federal, o requerente ou 
um de seus sócios já 
solicitou o benefício do 
subsídio mensal por uma 
entidade, empresa ou 
cooperativa cultural 
inscrita em CNPJ ao qual 
é responsável. 

Inabilitado 

spc2020116922 Maria Cecília 
Pellegrini Góes 

Genteboa 
Produções 
Artísticas e 
Culturais Ltda 

CNPJ já cadastrado 

Inabilitado 

spc2040773556 

INTECAB- 
INSTITUTO 
DE 
TRADIÇÃO E 
CULTURA 
AFRO 
BRASILEIRA 
DE SÃO 
PAULO 

INTECAB- 
INSTITUTO 
NACIONAL 
DE 
TRADIÇÃO E 
CULTURA 
AFRO 
BRASILEIRA 

De acordo com o que 
consta na base dados 
federal, o CNPJ do 
requerente não está ativo 
perante a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil 

Inabilitado 

spc2048284311 Jeniffer Costa 
Lopes da Silva 

Circo Di 
Monaco CNPJ já cadastrado Inabilitado 

spc2060230052 Fabio Augusto 
Meira de Sousa 

Roseira Filmes 
e Produções 

CNPJ já cadastrado Inabilitado 



Artísticas 
LTDA 

spc2064402110 Fabio Augusto 
Meira de Sousa 

Roseira Filmes 
e Produções 
Artísticas Ltda 

CNPJ já cadastrado 
Inabilitado 

spc2065319785 Gabriel Veiga 
Catellani 

RECRIARTE - 
ESCOLA DE 
TODAS AS 
ARTES - 
desde 1978 

CNPJ já cadastrado 

Inabilitado 

spc2111466417 Janaína de 
Ávila Brasil Outrastoria CNPJ já cadastrado Inabilitado 

spc2135764891 Silva CARBONO 60 CNPJ já cadastrado Inabilitado 

spc233274640 Flávia Scalzo 
Guimarães 

Studio de 
Sapateado Flá 
Scalzzo 

CPF já cadastrado 
Inabilitado 

spc246247429 Tito Soffredini 
Korich Doidim CNPJ já cadastrado Inabilitado 

spc286283533 Sandra Juanita 
Vargas Erceg 

Espaço 
Sobrevento CPF já cadastrado Inabilitado 

spc375669543 Cardoso 
Rodrigo 
Andrade 
Cardoso 

De acordo com o que 
consta na base dados 
federal, um ou mais 
sócios da entidade, 
empresa ou cooperativa 
cultural, inscrita em 
CNPJ, já solicitaram o 
benefício do subsídio 
mensal, na qualidade de 
pessoa física responsável 
por um espaço artístico e 
cultural ou por outra 
entidade, empresa ou 
cooperativa cultural, 
inscrita em CNPJ. 

Inabilitado 

spc586914468 Facundo 
Guerra Rivero 

Z Largo da 
Batata CNPJ já cadastrado Inabilitado 

spc615329536 Ecila Vidal 
Mutzenbecher 

TEATRO DAS
ARTES CNPJ já cadastrado Inabilitado 



spc691653814 Jose Augusto 
Marchioiri 

Universo da 
dança CNPJ já foi cadastrado. Inabilitado 

spc750099740 FERRAGUTTI Sanfonema CNPJ já cadastrado Inabilitado 

spc829448090 
ALEXANDRE 
AMERICO DE 
SOUZA 

CASA DA 
GIOCONDA CNPJ já cadastrado 

Inabilitado 

spc831836012 William Sousa 
Damasceno  

Os campos relacionados 
a Cadastro Estadual de 
Cultura precisam ser 
preenchidos 
corretamente.,Os campos 
relacionados a Cadastro 
Municipal de Cultura 
precisam ser preenchidos 
corretamente,Os campos 
relacionados a Cadastro 
Distrital de Cultura 
precisam ser preenchidos 
corretamente,Os campos 
relacionados a Cadastro 
SNIIC precisam ser 
preenchidos 
corretamente,Os campos 
relacionados a Cadastro 
Outros precisam ser 
preenchidos 
corretamente,Os Campos 
relacionados ao Cadastro 
Estadual de Pontos e 
Pontões de Cultura 
precisam ser preenchidos 
corretamente 

Inabilitado 

spc842841114 Camilo de 
Souza Torres 

COOPERATI
VA DE 
CIRCO 

CPF já cadastrado 
Inabilitado 

spc1770394916 Renata Dorce 
Armonia 

Mag- 
memorial das 
artes gráficas 

CNPJ já foi cadastrado. 
Inabilitado 

spc222716132 
Antonio 
Sepulvida de 
Carvalho 

Cia de teatro 
EFATÁ CNPJ já foi cadastrado. 

Inabilitado 



 Inabilitação por ofício 

spc382880333 Rosani Garcia 

Escola de 
Danças 
Pássaro de 
Fogo 

De acordo com o que 
consta na base dados 
federal, o CNPJ do 
requerente não está ativo 
perante à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil 
- SRFB. 

Inabilitado 

spc2084582670 
Edgard Pereira 
de Souza 
Radesca 

Bourbon Street 
Music Club 

Invalidada pelo 
DATAPREV - De 
acordo com o que consta 
na base dados federal, 
um ou mais sócios da 
entidade, empresa ou 
cooperativa cultural, 
inscrita em CNPJ, já 
solicitaram o benefício 
do subsídio mensal, na 
qualidade de pessoa 
física responsável por um
espaço artístico e cultural 
ou por outra entidade, 
empresa ou cooperativa 
cultural, inscrita em 
CNPJ. 

Inabilitado 

 Número da 
inscrição Proponente Espaço Motivo Situação 

SPC20455583
87 

Jose Carlos 
Batista dos 
Santos Junior 

 

Fora do Município 
de São Paulo. Não 
atende o Artigo 4º, 
Inciso I e II da  
Portaria 
SMC/88/2020.  Deve
rá devolver o 
recurso. 

Inabilitado 

Spc401817079
  

Thiago 
Gabriel Gelli  

Fora do Município 
de São Paulo. Não 
atende o Artigo 4º, 
Inciso I e II da  

Inabilitado 



  

Recursos Deferidos pela Comissão 

Recursos Indeferidos pela Comissão 

Portaria 
SMC/88/2020.   

Spc144615760
2  

José Antonio 
dos Santos de 
Almeida 

José Antonio dos 
Santos de Almeida 

Fora do Município 
de São Paulo. Não 
atende o Artigo 4º, 
Inciso I e II da  
Portaria 
SMC/88/2020.   

Inabilitado 

Número da 
inscrição Proponente Espaço Situação 

spc14173730
35 

 

Salomão 

 

Sabre de Luz Teatro 
Deferido – validado 
pelo DATAPREV 

spc13089483
16 

Joaquim Antonio 
Pereira Sobrinho 

Joaquim Antonio 
Pereira Sobrinho 

 

Editora intermeios 
Deferido– validado pelo 
DATAPREV 

spc38288033
3 Rosani Afonso Garcia Escola de danças 

Pássaro de Fogo 
Deferido – Invalidado 
pelo DATAPREV 

spc20845826
70 

Edgard Pereira de 
Souza Radesca 

Bourbon Street Music 
Club 

Deferido – Invalidado 
pelo DATAPREV 

Número 
da 
inscrição 

Proponente Espaço Motivo 
Situação 

spc20602
300 

Fabio Augusto 
Meira de Sousa 

Roseira Filmes e 
Produções 
Artísticas LTDA 

O indeferimento se 
deu, tendo em vista 
que de acordo com o 
que consta na base 
dados do 
DATAPREV, um ou 
mais sócios da 
entidade, empresa ou 

 

Inabilitado 



cooperativa cultural, 
inscrita em CNPJ, já 
solicitaram o 
benefício do subsídio 
mensal, na qualidade 
de pessoa física 
responsável por um 
espaço artístico e 
cultural ou por outra 
entidade, empresa ou 
cooperativa cultural, 
inscrita em CNPJ. 

spc23327
4640 

Flávia Scalzo 
Guimarães 

Studio de 
Sapateado Flá 
Scalzzo 

Indeferido por 
negação do 
DATAPREV motivo: 
CPF já cadastrado 

Inabilitado 

spc39334
9162 

Jose Ricardo 
Nazareth Nigro  

Estúdio 
Navegantes 

Com base nos Artigos 
5º e 6º da Portaria 
SMC nº 88/2020, o 
recurso foi indeferido 
visto que, o cálculo 
dos valores a serem 
repassados foi feito 
automaticamente pela 
plataforma SPCultura 
com base nas 
informações que 
foram autodeclaradas 
pelo solicitante do 
recurso. 

Mantém 
habilitado 

spc22271
6132 

Antonio 
Sepulvida de 
Carvalho 

Cia de teatro 
EFATÁ 

Análise do 
DATAPREV indicou 
situação do CNPJ 
como Inapto. 

Inabilitado 

spc69800
4954 

  

Melissa Vaz Casa da Melissa 
Inscrição habilitada 
como CNPJ conforme 
consta no SPCultura. 

Mantém 
habilitado 

spc78974
1411 

Marcelo Santos Saltare Danças 
Indeferido. 

Com base nos Artigos 
5º e 6º da Portaria 

Mantém 
habilitado 



Fica aberto prazo  de 3 dias úteis contados a partir desta publicação para 
inscrições inabilitadas pela primeira vez pelo DATAPREV e inabilitados de 
ofício. Para tanto, serão aceitos recursos encaminhados para o endereço 
eletrônico chamealdir@gmail.com, 30/11 até às 17 horas. 

 Diante do exposto encaminho o presente para análise e o que couber 

   

 

SMC nº 88/2020, o 
recurso foi indeferido 
visto que, o cálculo 
dos valores a serem 
repassados foi feito 
automaticamente pela 
plataforma SPCultura 
com base nas 
informações que 
foram autodeclaradas 
pelo solicitante do 
recurso. 

spc10326
68721 

Mama 
Senzeluanji 

NZO 
MATAMBA 
CANDOMBLÉ 
ANGOLA E 
CULTURA 
AFRO 
BRASILEIRA 

Indeferido. De acordo 
com o que consta na 
base dados do 
DATAPREV, a 
natureza jurídica do 
requerente é 
incompatível ao 
recebimento do 
benefício 

Inabilitado 

spc57733
6266 Edmundo Lippi SPIRA 

PRODUÇÕES 

Indeferido. Não 
apresentou 
comprovante de 
endereço da Pessoa 
Jurídica dentro do 
prazo de recurso. 

Mantém 
inabilitado 


