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ATA N° 005/2019 DA COMISSÃO DE ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS PARA 

CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO 

SUPERIOR EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO.  PORTARIA N° 7.501/2018, DE 20 DE JUNHO 

DE 2018. 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, ás treze horas e 

trinta minutos, reuniram-se os membros da Comissão de Análise de Requerimentos 

para Concessão de Auxílio Financeiro para Alunos que Cursam o Ensino Superior em 

Nível de Graduação, Sr. Milton Trapp Junior, Sr. Guilherme Sandmann da Silva Vianna, 

Sr Maykel Roberto Laube, Sra Natália Kersten Brumuller e Sra Viviane Lessmann, para 

realizar a análise dos requerimentos para concessão de auxilio financeiro para bolsa de 

estudos de terceiros 2/2019 da Prefeitura Municipal de Schroeder. A comissão iniciou 

os trabalhos observando os protocolos realizados no mês de outubro de 2019 e após 

analisar os documentos apresentados pelos terceiros interessados, restou:  

PARA ACADÊMICOS (TERCEIROS) DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER: 

 Protocolo 
n° 

Nome do requerente Análise da Comissão 

1. 4624/2019 DIVANA MARLI 
SIMONETTI 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

2. 4680/2019 EMA ELISABETH 
TAMBOSETTI 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

3. 4684/2019 JANAÍNA FERNANDES Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta NÃO COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019, devendo 
apresentar comprovante de endereço do 
ano de 2019.  

4. 4673/2019 BARBARA CAROLINE 
PIANEZZER 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
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Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

5. 4674/2019 ERICSON MICHEK 
AMORIN 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

6. 4675/2019 AMANDA CRISTINA 
RODNISKI 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

7. 4706/2019 ILIANE STINGHEN Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

8. 4733/2019 NICOLAS CAMPREGHER Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

9. 4743/2019 MARIA GABRIELA 
QUILANTE DOS SANTOS 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

10. 
 

4746/2019 ANDRIELI ALVES Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

11. 4766/2019 RICARDO ALEX KOPP 
JACOB 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta NÃO COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019, devendo 
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apresentar comprovante de endereço do 
ano de 2017. 

12. 4774/2019 LARISSA KAROLINE 
LANGE 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

13. 4784/2019 RAFAEL LUAN GAEDKE 
MENDONÇA 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

14. 4787/2019 ANDREIA PEREGUDA Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta NÃO COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019, devendo 
apresentar comprovante de endereço do 
ano de 2017. 

15. 4788/2019 FERNANDO ALVES DA 
SILVA 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta NÃO COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019, devendo 
apresentar assinatura no anexo III e 
comprovante de endereço do ano de 2019. 

16. 4789/2019 SCHEILA ADRIANE 
KONELL 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta NÃO COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019, devendo 
apresentar assinatura no anexo III e 
comprovante de matrícula. 

17. 4791/2019 LUCIENE LOPES COELHO Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta NÃO COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019, devendo 
apresentar comprovante de endereço do 
ano de 2019. 

18. 4793/2019 ZELI TEREZINHA 
BATISTA POSSAMAI 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
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para o auxilio financeiro solicitado. 

19. 4794/2019 EMILY ANTONIA 
BATISTA POSSAMAI 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

20. 4795/2019 ELAINE MAIER FERRARI Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

21. 4796/2019 MAYNA VELASQUE 
GASPAR 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

22. 4797/2019 MAYLON VELASQUE 
GASPAR 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

23. 4798/2019 CLEBER ROCHA DE 
CAMARGO 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

24. 4800/2019 DANIEL GAZDA Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta NÃO COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019, devendo 
apresentar assinatura no anexo III e 
comprovante de matrícula. 

25. 4801/2019 MICHELLY TAIS 
PEREGUDA 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

mailto:prefeitura@schroeder.sc.gov.br


 

 

 
 

Estado de Santa Catarina                                                                            

Município de Schroeder 

 

 
Rua Marechal Castelo Branco, 3201 – Centro _ Caixa Postal 01 – CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC 

Fone / Fax: (47) 3374-6500 – prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br 

 

26. 4803/2019 CRISTHIAN NATHAN 
GOZ 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta NÃO COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019, devendo 
apresentar comprovante de endereço do 
ano de 2017 e declaração de matrícula. 

27. 4804/2019 CAMILA BIANCA 
BATISTA 

Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta NÃO COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019, devendo 
apresentar assinatura no anexo II,  
comprovante de endereço do ano de 2017 
e declaração de matrícula 

28. 4805/2019 PATRÍCIA BEDIN BORBA Apresentou solicitação pedindo a ser 
concedido, e nesta COMPROVOU 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 02/2019. Da análise 
dos documentos restou o pedido DEFERIDO 
para o auxilio financeiro solicitado. 

 

Assim, foram analisadas as documentações e comprovado a veracidade das 

informações prestadas pelos solicitantes, neste sentido foram DEFERIDAS as 

solicitações, exceto as protocoladas sob número: 4684/2019, 4766/2019, 4787/2019, 

4788/2019, 4789/2019, 4791/2019, 4800/2019, 4803/2019 e 4804/2019 onde deverão 

apresentar no prazo de quarenta e oito horas (48h) a partir da data de publicação 

desta os documentos solicitados na Análise da Comissão. A não apresentação a esta 

comissão acarretará no INDEFERIMENTO dos pedidos. Os terceiros contemplados pelo 

auxilio financeiro deverão apresentar o boleto original com comprovante de 

pagamento referente ao mês de novembro de 2019, bem como conta para depósito 

do valor até o dia 29 de novembro de 2019. Sem mais para o momento, a comissão 

encerra a reunião e vem encaminhar os requerimentos deferidos para o Sr. Osvaldo 

Jurck, prefeito Municipal, para efetivar os trabalhos desta comissão. Eu, Natália 

Kersten Brumuller, lavrei a presente Ata e juntamente com a comissão, após lida e 

aprovada, rubrico e assino. 

Natália Kersten Brumuller  

Guilherme Sandmann da Silva Viana  
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Maykel Roberto Laube  

Milton Trapp Junior  

Viviane Lessmann  

mailto:prefeitura@schroeder.sc.gov.br

