SELEÇÃO PÚBLICA PSA 003/2018
SESSÃO PÚBLICA DE DIVULGAÇÃO, RECEBIMENTO E AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 18:25h, na sede da Biblioteca
Municipal no Município de São Luiz do Paraitinga, reuniram-se em SESSÃO PÚBLICA DE
DIVULGAÇÃO, RECEBIMENTO E AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS da Seleção Pública PSA 003/2018,
que tem como objeto a seleção de proprietários ou legítimos possuidores de imóveis rurais para
participação no Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais, na modalidade PSA Uso Múltiplo, o
comprador do projeto, Matheus Vilela Gonçalves da Fonseca; o advogado do projeto, André Valentin
Perin; a coordenadora do componente 3, Claudete Marta Hahn; a coordenadora do componente 2,
Helena Carrascosa Von Glehn; e os servidores Luiza Saito Junqueira Aguiar, Gustavo Casoni da Rocha,
Adriana Moraes, Ivy Chiarelli, Débora Orgler, Marina Duarte e Dagoberto Meneghini e demais
presentes, cuja lista de presença segue em anexo.
Aberta a Sessão, primeiramente a Sra. Helena Carrascosa Von Glehn deu início com a exibição do
vídeo institucional do projeto, explicando as modalidades de apoio. Ato contínuo, a Sra. Helena
Carrascosa realizou uma breve apresentação detalhando o Edital de PSA uso múltiplo aos presentes,
além de que os presentes puderam esclarecer as dúvidas quanto a participação no Edital. Aberta a
possibilidade dos presentes apresentarem propostas, foram distribuídas diversos formulários de
manifestação de interesse aos presentes, contudo não houve a formalização de entrega de manifestações,
por não terem proponentes com a documentação completa exigida em Edital. A equipe de mobilização
irá apoiar os produtores para formalização das propostas e entrega dos documentos. Nada mais havendo
a tratar, foi dada por encerrada a presente sessão às 19:45hs.
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